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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-23251

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08244 z dne 26. 5. 1995 pri subjektu
vpisa 3 BIS, Center za finančno in drugo
poslovno posredovanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Cankarjeva 4, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/13485/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, ustanovi-
teljev, osnovnega kapitala in zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5524148
Sedež: Ljubljana, Vurnikova 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Grubor Mateja, izstopila

18. 5. 1994; Ferfila Zdenka, Ljubljana, Kri-
vec 8, Rajterič Zlata, Ljubljana, Ločnikarje-
va 12, in Škofič Peter, Ljubljana, Županči-
čeva 12, vstopili 18. 5. 1994, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena zastopanje: direkto-
rica Grubor Mateja, razrešena 18. 5. 1994;
direktor Škofič Peter, imenovan 18. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-23252

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08970 z dne 19. 5. 1995 pri subjektu
vpisa XENON-FORTE, podjetje za sveto-
vanje, trženje in razvoj informacijske teh-
nologije, d.o.o., Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 23, sedež: Kardeljeva ploščad 23,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03394/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5322537
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelj: Kraševec Ciril, Ljubljana,

Dunajska 115, vstop 23. 11. 1989, vložek
4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23253

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08962 z dne 29. 5. 1995 pri subjektu
vpisa GLORY, Svetovanje, upravljanje,
trgovanje, d.o.o., Radomlje, sedež: Igriš-
ka 27, Radomlje, pod vložno št. 1/06890/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5377536.

Rg-23254

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06906 z dne 29. 5. 1995 pri subjektu
vpisa PYRAMIDIA, Podjetje za trgovino,
zastopanje in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Mire Lenardičeve 13, sedež: Mire Lenar-
dičeve 13, Ljubljana, pod vložno št.
1/19392/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo deležev in osnovnega ka-
pitala ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5662419
Osnovni kapital: 1,500.000,66 SIT
Ustanovitelja: Roškar Alojz, vložil

709.832,77 SIT, in Jager Natalija, vložila
790.167,89 SIT, oba iz Ljubljane-Črnuč,
Mlinska pot 12, vstopila 2. 8. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-23255

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06918 z dne 29. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TERZID, Gradbeništvo, trgovina in
storitve, d.o.o., Komenda, sedež: Gora 21,
Komenda, pod vložno št. 1/24613/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5822971
Osnovni kapital: 1,627.500 SIT
Ustanoviteljica: Gajič Rajka, Komenda,

Gora 21, vstop 5. 7. 1993, vložek 1,627.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23258

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09039 z dne 29. 5. 1995 pri subjektu
vpisa JAVORKA, Trgovina z mešanim
blagom, d.o.o., Ljubljana, sedež: Javor
10/b, Ljubljana-Dobrunje, pod vložno št.
1/22813/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in osnovnega kapi-
tala ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5760313
Firma: JAVORKA, Družba za trgovi-

no in storitve, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,506.100 SIT
Ustanoviteljica: Zabukovec Majda, Ljub-

ljana, Litijska c. 103a, vstop 22. 4. 1993,
vložek 1,506.100 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-23261

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11088 z dne 19. 5. 1995 pri subjektu
vpisa PIKAPOLONICA, Trgovsko-proiz-
vodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Bratov-
ševa  ploščad  26,  sedež:  Bratovševa
ploščad 26, Ljubljana, pod vložno št.
1/22442/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih

družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5759846
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Arbeiter Franjo in Dimov

Doris, oba iz Ljubljane, Bratovševa ploščad
26, vstopila 8. 4. 1993, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-23263

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10967 z dne 19. 5. 1995 pri subjektu
vpisa INVEC, podjetje za proizvodnjo, in-
ženiring in trgovino, d.o.o., Gorenjska c.
29a, Ribnica, sedež: Gorenjska c. 29a,
Ribnica, pod vložno št. 1/13055/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in osnovnega kapitala ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5565332
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mihelič Alojz, Ribnica,

Gorenjska c. 29a, vstop 1. 3. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vujasinovič Ljubomir, izstop 25. 2. 1993.

Rg-23264

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06923 z dne 29. 5. 1995 pri subjektu
vpisa BUCH, trgovina na debelo in drob-
no, d.o.o., Vrhovci XV/7, Ljubljana, se-
dež: Vrhovci XV/7, Ljubljana, pod vložno
št. 1/13446/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5522897
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Buh Aleksander, Ljublja-

na, Vrhovci c. XV/7, vstop 22. 10. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; Trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
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nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 611 Pomorski pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agnecij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 652 Drugo finančno posredniš-
tvo; 671 Pomožne dejavnosti v finančnem
posredništvu, razen zavarovalništva in de-
javnosti pokojninskih skladov; 703 Poslo-
vanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 714 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 741 Pravne, računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti; davčno sve-
tovanje; raziskovanje trga in javnega mne-
nja, podjetniško svetovanje; upravljanje s
holding družbami; 744 Ekonomska propa-
ganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 925
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in dru-
ge kulturne dejavnosti; 926 Športna dejav-
nost; 927 Druge dejavnosti za sprostitev;
930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-23267

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08982 z dne 30. 5. 1995 pri subjektu
vpisa KIT, Podjetje za proizvodnjo in tr-
govino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Fabiani-
jeva  33,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/21066/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5716969
Osnovni kapital: 2,781.000 SIT
Ustanovitelj: Kristan Tomaž, Ljubljana,

Fabianijeva 33, vstop 2. 2. 1993, vložek
2,781.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1995: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Pridelovanje drugega sadja in
začimb; 0124 Reja perutnine; 1512 Pro-
izvodnja in konzerviranje perutninskega me-
sa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3410 Proizvodnja motornih vozil;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-

izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3530
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5273 Popravilo ur, nakita; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve.

Rg-23271

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10698 z dne 12. 4. 1995 pri subjektu
vpisa LESIMEX, trgovina in inženiring,
d.o.o., sedež: Kosovelova 26, Ljubljana,
pod vložno št. 1/08691/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo skrajšane
firme in osnovnega kapitala ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5423708
Skrajšana  firma:  LESIMEX,  d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Lesar Matija, Ljubljana,

Kosovelova ulica 26, vstop 10. 8. 1990, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-23273

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11167 z dne 10. 4. 1995 pri subjektu
vpisa LILIOM, Podjetje za prevajanje in
izobraževanje, kooperacijo, storitve, pro-
izvodnjo in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
Pribirnova 7, sedež: Pribinova 7, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/22259/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme in
osnovnega kapitala ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5742447
Firma: LILIOM, Podjetje za prevaja-

nje in izobraževanje, kooperacijo, stori-
tve, proizvodnjo in zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana

Osnovni kapital: 1,518.800 SIT

Ustanoviteljica: Mlakar Lilijana Anama-
rija, Ljubljana, Pribinova 7, vstop 29. 3.
1993, vložek 1,518.800 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-23274

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08498 z dne 4. 4. 1995 pri subjektu vpisa
LESOPLAST, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Stara cerkev, sedež: Stara cerkev
60, Stara cerkev, pod vložno št. 1/11175/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšano firmo, spremembo
ustanoviteljev, osnovnega kapitala in dejav-
nosti ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5468264
Firma:  LESOPLAST,  proizvodnja  in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: LESOPLAST, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pertot Ladislav, izstopil

9. 5. 1994; Pertot Mirjan, vstopil 18. 1. 1991,
in Pertot Simon ml., vstopil 9. 5. 1994, oba
iz Stare cerkve 60, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe je: proizvodnja konč-
nih lesenih izdelkov – proizvodnja lesenega
pohištva, lesene embalaže; proizvodnja le-
senih stavbnih elementov; predelava plastič-
nih mas; trgovina na debelo in drobno z
mešanim blagom; posredovanje na področ-
ju prometa blaga in storitev; agencijski, ko-
misijski, zastopniški in posredniški ter mar-
ketinški posli; prevoz blaga v domačem in
mednarodnem transportu za lastne in tuje
potrebe; carinsko posredovanje in opravila
v zvezi s carinjenjem; mednarodne špedicij-
ske storitve; knjigovodske storitve in obde-
lava podatkov.

Rg-23277

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08811 z dne 10. 4. 1995 pri subjektu
vpisa CHeM, Podjetje za trgovino s ke-
mičnimi proizvodi, d.o.o., Domžale, Sej-
miška 9, sedež: Sejmiška 9, Domžale, pod
vložno št. 1/14015/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5534780
Osnovni kapital: 1,588.000 SIT
Ustanovitelj: Bevc Ljubo, Domžale, Sej-

miška 9, vstop 1. 10. 1991, vložek 1,588.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23278

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08726 z dne 10. 4. 1995 pri subjektu
vpisa ITALTEHNA, Trgovina, proizvod-
nja, zastopstva, d.o.o., Medvode, Golo Br-
do 18a, sedež: Golo Brdo 18a, Medvode,
pod vložno št. 1/20792/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5715610
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Peškir Duško, Medvode,

Golo Brdo 18a, in Serafino Lanza, Torre de
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Roveri, Italia, Via G.B. Marchesi 8, Berga-
mo, vstopila 20. 11. 1992, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-23279

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08964 z dne 12. 4. 1995 pri subjektu
vpisa MOP, proizvodno trgovinska dejav-
nost, d.o.o., Ljubljana, sedež: Klemenova
10, Ljubljana, pod vložno št. 1/12465/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5504970
Osnovni kapital: 3,008.000 SIT
Ustanovitelja: Vuk Mirjam, Ljubljana-

Polje, Klemenova 10, vložila 1,473.920 SIT,
in Popovič Branko, Ljubljana, Dergomaška
28, vložil 1,534.080 SIT – vstopila 21. 5.
1991, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-23280

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08997 z dne 12. 4. 1995 pri subjektu
vpisa TE – SA TRADE, trgovina in aran-
žerstvo, d.o.o., Logatec, Tovarniška 8, se-
dež: Tovarniška 8, Logatec, pod vložno št.
1/22465/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo osnovnega kapitala
in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5747686
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žibert Rajko, vložil

1,495.700 SIT, in Žibert Mira, vložila 4.300
SIT, oba iz Logatca, Pavšičeva 20, vstopila
10. 3. 1993, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-23281

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07218 z dne 4. 4. 1995 pri subjektu vpisa
TEMPO  92,  Podjetje  za  vzdrževanje,
elektroinstalaterstvo in inženiring, d.o.o.,
Grosuplje, sedež: Gorenja vas 4, Grosup-
lje, pod vložno št. 1/14378/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža
in osnovnega kapitala ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5559669
Sedež: Grosuplje, Gorenja vas 11
Osnovni kapital: 1,676.595 SIT
Ustanovitelj: Šircelj Srečko, Grosuplje,

Gorenja vas 11, vstop 18. 12. 1991, vložek
1,676.595 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23282

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08959 z dne 10. 4. 1995 pri subjektu
vpisa ŠTEGER, uvoz in distribuciji kon-
ditorskih izdelkov, d.o.o., Zaloška 153,
Ljubljana, sedež: Zaloška 153, Ljubljana,
pod vložno št. 1/09863/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5436419
Osnovni kapital: 1,549.000 SIT

Ustnaovitelja: Gerovac Marjan, Ljublja-
na-Šmartno, Pločanska  19, in Šter Nadja,
Ljubljana, Vrhovčeva 6b, vstopila 12. 12.
1990, vložila po 774.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-23284

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11060 z dne 10. 4. 1995 pri subjektu
vpisa GRAFIKA M, Podjetje za grafične
storitve in trgovino, d.o.o., Medvode, So-
ra 46, sedež: Sora 46, Medvode, pod vlož-
no št. 1/24625/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5808839
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žvan Milan, Medvode, So-

ra 46, vstop 25. 2. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23285

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11059 z dne 10. 4. 1995 pri subjektu
vpisa GALVA COMMERCE, Uvozno-iz-
vozno, proizvodno podjetje, d.o.o., Dom-
žale, Kamniška 13, sedež: Kamniška 13,
Domžale, pod vložno št. 1/21278/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5731828
Osnovni kapital: 2,945.300 SIT
Ustanovitelj: Černivec Vojko, Domžale,

Kamniška 13, vstop 22. 1. 1993, vložek
2,945.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23286

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08994 z dne 10. 4. 1995 pri subjektu
vpisa O’KEN, Podjetje za razvoj, sveto-
vanje  in  inženiring,  d.o.o.,  Ljubljana,
Herbersteinova 14, sedež: Herbersteino-
va 14, Ljubljana, pod vložno št. 1/05015/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5351715
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelj: Osolnik Niko, Ljubljana,

Herbersteinova 14, vstop 22. 12. 1989, vlo-
žek 1,512.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-23289

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08613 z dne 10. 4. 1995 pri subjektu
vpisa DIALCOM, računalniški in teleko-
munikacijski inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, Planinska 6, sedež: Planinska 6, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/11381/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5521700
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelja: Prebil Roman, Ljubljana,
Ulica Marka Šlajmerja 13, in Kepic Joško,
Ljubljana, Planinska cesta 6, vstopila 5. 2.
1991, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-23290

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08735 z dne 10. 4. 1995 pri subjektu
vpisa FRUIT COMERCE, trgovina in sto-
ritve, export – import, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Zaloška 236, Ljubljana, pod vložno
št. 1/19062/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5653339
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Šabani Šefčet, Ljubljana,

Zaloška 236, in Jašić Fikreta, Ljubljana, Jak-
čeva 43, vstopila 11. 6. 1992, vložila po
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-23294

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00877 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu
vpisa VALIDE, vrednotenje in knjigovod-
sko-računovodske storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Kladezna ulica 20, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/22368/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5742285
Dejavnost, vpisana 26. 6. 1995: 5119 Po-

sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 7230
Obdelava podatkov; 7411 Pravno svetova-
nje; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-23295

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03419 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu
vpisa  FOTOSVET,  Trgovsko  podjetje
uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Leta-
liška  33,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/16042/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5572339
Ustanovitelja: AUTRACO HOLDING,

G.m.b.H., Avstrija, Griesfeldstrase, vstop
5. 2. 1992, vložek 3,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Dolinšek Matjaž, izstop
16. 5. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dolinšek Matjaž, razrešen 16. 5.
1995; direktor Čebašek Zvonko, Ljubljana,
Borsetova ulica 10, imenovan 16. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-23296

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12334 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu vpisa
TK, podjetje za trgovinsko in storitveno
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dejavnost, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Glinškova ploščad 18, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21798/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo dejav-
nosti in prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5719020
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Malinger Martin Luka, Domžale, Ul.
Velka Vlahoviča 1/e 31, imenovan 31. 5.
1994.

Dejavnosti družbe se spremeni, tako da
se odslej glasi: trgovinska dejavnost z iz-
delki iz zeliščnega, živalskega ali mešanega
izvora; trgovinska dejavnost s tekstilom in
izdelki iz tekstila na debelo in drobno; trgo-
vinska dejavnost z usnjem, izdelki iz usnja
ter usnjeno galanterijo na debelo in drobno;
trgovinska dejavnost z aparati za gospo-
dinjstvo, gospodinjskimi pripomočki ter av-
dio-video aparati na debelo in drobno; orga-
nizacija in izvajanje tečajev in drugih oblik
usposabljanja za pridobivanje specialnih
znanj; trgovinska dejavnost z živilskimi in
neživilskimi izdelki ter mešanim blagom na
debelo in drobno; organizacija in izvajanje
konsignacijskih, posredniških in zastop-
niških poslov s fizičnimi in pravnimi oseba-
mi; gostinske storitve, nastanitve in prehra-
na; turistične in agencijske storitve; storitve
za gospodinjstva in osebne storitve; trgovi-
na s tehničnimi izdelki, tehnično opremo,
rezervnimi deli, reprodukcijskim in potro-
šnim materialom; proizvodnja prehrambe-
nih izdelkov na bazi soje; organizacija in
izvajanje konsignacijskih, posredniških in
zastopniških poslov s fizičnimi in pravnimi
osebami; proizvodnja prehrambenih izdel-
kov na bazi soje.

Rg-23297

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02917 z dne 4. 7. 1995 pod št. vložka
1/26490/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903726
Firma: AKTAR, trgovina na drobno in

debelo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AKTAR, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Trubarjeva 31
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zendeli Serdelj, Ljublja-

na, Trubarjeva 31, in Zendeli Burhanedin,
Gostivar, Ivo Lola Ribar 48, vstopila 15. 5.
1995, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zendeli Serdelj in namestnik direktorja
Zendeli Burhanedin, imenovana 15. 5. 1995,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1995: 501 Trgo-
vina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; Trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-

sredništvo pri prodaji goriv, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtnnami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Rg-23299

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02518 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu vpisa
GREEN  LINE,  Trgovina,  proizvodnja,
usluge in promet, d.o.o., Ljubljana, Do-
lenjska cesta 244, sedež: Dolenjska cesta
244, Ljubljana, pod vložno št. 1/24733/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5808847
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Oražem Zlatka, Ljubljana, Vinter-
ca 11, imenovana 12. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1995: 01110 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 01120 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelo-
vanje drugega sadja in začimb; 01210 Reja
govedi, prireja mleka; 01220 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 01230 Reja
prašičev; 01240 Reja perutnine; 01250 Reja
drugih živali; 01211 Urejanje in vzdrževa-
nje parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pri-
delavo; 01420 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 15110 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
15120 Proizvodnja in konzerviranje perut-
ninskega mesa; 15130 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 15200
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 15310 Predelava in konzer-
viranje krompirja; 15320 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 15330 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin;
15410 Proizvodnja surovega olja in maščob;
15420 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 15430 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 15510 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 15520 Proizvodnja sladoleda;
15610 Mlinarstvo; 15620 Proizvodnja škro-
ba in škrobnih izdelkov; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 15820
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 15830
Proizvodnja sladkorja; 15840 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
15850 Proizvodnja testenin; 15860 Predela-
va čaja in kave; 15870 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov; 15880
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 15890 Proizvodnja drugih ži-
vil, d.n.; 15910 Proizvodnja žganih pijač;
15920 Proizvodnja etilnega alkohola; 15930
Proizvodnja vina iz grozdja; 15940 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 15950 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 15960 Proizvodnja piva; 15970 Pro-
izvodnja slada; 15980 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasader-
ska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50200 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
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pijačami, tobačnimi izdelki; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Dru-
ga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 60220 Sto-
ritve taksistov; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-23830

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07289 z dne 31. 3. 1995 pri subjektu
vpisa TING, Podjetje za trgovino in inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, Pražakova 16,
sedež: Pražakova 16, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16398/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in osnovne-
ga kapitala ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5590175
Firma: TING, Trgovina in inženiring,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,714.400 SIT
Ustanovitelj: Tuševljak Nenad, Ljublja-

na, Pražakova 16, vstop 11. 3. 1992, vložek
1,714.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23306

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11061 z dne 11. 4. 1995 pri subjektu
vpisa VAR, Podjetje za storitve, svetova-
nje in trgovino, d.o.o., Domžale, sedež:
Sejmiška  18,  Domžale,  pod  vložno  št.
1/20858/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
priimka ustanoviteljice s temile podatki:

Matična št.: 5753937
Osnovni kapital: 1,600.104 SIT
Ustanovitelja: Zavrl Andrej, Domžale,

Sejmiška 18, in Zavrl Petra, Kočevje, Ljub-
ljanska 98, vstopila 24. 11. 1992, vložila po
800.052 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-23307

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11082 z dne 12. 4. 1995 pri subjektu
vpisa  A  ATALANTA,  filmska in video
produkcija,  distribucija  in  marketing,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pod kostanji 17,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17752/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5652308
Osnovni kapital: 2,278.911 SIT
Ustanovitelj: Srdić Branislav, Ljubljana,

Pod kostanji 17, vstop 8. 11. 1993, vložek
2,278.911 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23308

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11078 z dne 11. 4. 1995 pri subjektu
vpisa VESKOM, Proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež:  Goro pečnikova  13,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/23398/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5776686
Osnovni kapital: 1,732.800 SIT
Ustanovitelj: Vegelj Stanislav, Ljublja-

na, Goropečnikova 13, vstop 24. 5. 1993,
vložek 1,732.800 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-23309

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11065 z dne 11. 4. 1995 pri subjektu
vpisa PI–COMM, Proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, M. Krpana 18, se-
dež: Martina Krpana 18, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12043/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5485517
Osnovni kapital: 3,030.760,80 SIT
Ustanovitelja: Pirš Matilda, Ljubljana,

Martina Krpana 18, in Pirš Alojz, Ljublja-
na, Celovška 122, vstopila 12. 3. 1991, vlo-
žila po 1,515.380,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-23311

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09028 z dne 11. 4. 1995 pri subjektu
vpisa EMENS, Podjetje za elektroniko,
računalništvo,  trgovino  in  zastopanje,
d.o.o.,  Praprotno  n.h.,  Hrastnik,  sedež:
Praprotno n.h., Hrastnik, pod vložno št.
1/03350/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5305845
Osnovni kapital: 4,002.000 SIT
Ustanovitelja: Hrovatič Igor in Hrovatič

Vojka, oba iz Hrastnika, Praprotno 63, vsto-
pila 6. 12. 1989, vložila po 2,001.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-23314

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09012 z dne 12. 4. 1995 pri subjektu
vpisa BB MACRA TRADE, uvoz-izvoz,
d.o.o., Celovška 87, Ljubljana, sedež: Ce-
lovška  87,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/05926/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo osnovnega kapitala
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5353009
Osnovni kapital: 1,749.098 SIT
Ustanovitelj: Balažič Bernardo, Ljublja-

na, Celovška 87, vstop 27. 12. 1989, vložek
1,749.098 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.
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Rg-23313

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08998 z dne 12. 4. 1995 pri subjektu
vpisa   EUROLIFT,   proizvodnja,   go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Velike Lašče,
Opalkovo 1, sedež: Opalkovo 1, Velike
Lašče, pod vložno št. 1/15129/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5589959
Osnovni kapital: 2,275.000 SIT
Ustanovitelj: Gačnik Janez, Velike

Lašče, Opalkovo 1, vstop 23. 9. 1991, vlo-
žek 2,275.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-23315

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08979 z dne 12. 4. 1995 pri subjektu
vpisa FERLEŽ, Podjetje za trgovino in
gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana, Polje, Ce-
sta XXXII/31, sedež: Polje, Cesta XXX-
II/31, Ljubljana, pod vložno št. 1/09770/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5437075
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanovitelja: Ferlež Borut in Ferlež

Anica, oba iz Ljubljane, Polje, C. XXX-
II/31, vstopila 27. 11. 1990, vložila po
756.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-23316

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02826 z dne 23. 6. 1995 pod št. vložka
1/26456/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5908825
Firma: AMWAY SLOVENIJA, LTD.,

Podružnica
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Tivolska 50
Ustanovitelj:  AMWAY  INTERNA-

TIONAL, INC., ZDA, vstop 17. 4. 1995,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj po-
družnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Resnik Janez, Ljubljana, Bohoričeva
ulica 3, imenovan 17. 4. 1995, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1995: 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 5248 Tr-

govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-23317

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07311 z dne 23. 6. 1995 pri subjektu
vpisa STUDIO REGA, družba za turistič-
no posredovanje in marketing, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Krivec 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/17886/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5620481
Osnovni kapital: 1,548.000 SIT
Ustanovitelja: Valant Ivica in Valant

Vladimir, oba iz Ljubljane, Ul. Marka
Šlajmarja 8, vstopila 26. 1. 1993, vložila po
774.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-23318

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03042 z dne 26. 6. 1995 pod št. vložka
1/26458/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5908353
Firma: KOMPAS XNET, družba za ra-

čunalniški  in  informacijski  inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Pražakova 4

Skrajšana   firma:   KOMPAS   XNET,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Pražakova 4
Osnovni kapital: 3,950.000 SIT
Ustanoviteljica: Slinkar Branka, Ljublja-

na, Na Korošci 2, vstop 28. 5. 1995, vložek
3,950.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Slinkar Branka, imenovana 28. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 4531 Električne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;

5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-23320

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10693 z dne 26. 6. 1995 pod št. vložka
1/26459/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5859123
Firma: HYDROIZOLACIJA, Družba

za storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: HYDROIZOLACIJA,

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Kunaverjeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mali Ivan, Ljubljana, Ku-

naverjeva 6, vstop 16. 5. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mali Ivan, imenovan 16. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost: hidroizolacije, gradbene sto-
ritve, krovska in kleparska dela, zaključna
dela v gradbeništvu, komunalne storitve –
ekologija, komercialni posli pri uresničeva-
nju prometa blaga in storitev, trgovina z
živilskimi in neživilskimi proizvodi na de-
belo in drobno, uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih proizvodov.

Rg-23321

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16554 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu
vpisa  FOTOSVET,  Trgovsko  podjetje
uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Leta-
liška  33,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/16042/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5572339
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Dolinšek Matjaž, Ljublja-

na, Kočenska 8, vložek 300.000 SIT, in
AUTRACO HOLDING, G.m.b.H., Avstrija,
Griesfeldstrase, vložek 2,700.000 SIT –
vstopila 5. 2. 1992, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-23322

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10983 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu
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vpisa GAMA AUTO, Podjetje za trgovi-
no, zastopanje in storitve, d.o.o., Kajuho-
va 55, Ljubljana, sedež: Kajuhova 55,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22579/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5825504
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Prešeren Mojca, Ljub-

ljana, Topniška 43, vstop 15. 3. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-23325

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16671 z dne 14. 4. 1995 pri subjektu
vpisa START – BORZNO POSREDNIŠ-
KA HIŠA, podjetje za borzno poslovanje,
finančno svetovanje in upravljanje pre-
moženja, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dalma-
tinova   2,   Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/21925/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo deležev, osnovnega kapi-
tala in dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5729564
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: Zagmajster Viktorija, Por-

torož, Senčna pot 22, vložila 8,000.000 SIT,
in START – SVETOVALNA HIŠA, d.o.o.
Ljubljana, Ljubljana, Dalmatinova 2, vloži-
la 1,190.000 SIT, vstopila 23. 2. 1993, ter
Droljc Stanislav, Ljubljana-Šmartno, Šmart-
no 65, vložil 210.000 SIT, Jeglič Simon,
Kamnik, Jelovškova 24, vložil 210.000 SIT,
Kosi Franc, Ljubljana, Gorazdova 19, vložil
210.000 SIT, Škof Milan, Ljubljana-Šmart-
no, Rocenska 21, vložil 90.000 SIT, in Tom-
šič Alenka, Ljubljana, Polanškova 11, vlo-
žila 90.000 SIT, vstopili 20. 10. 1993 – od-
govornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 14. 4. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712 Po-
sredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

Rg-23326

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02065 z dne 19. 4. 1995 pod št. vložka
1/26226/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5898790
Firma: BOSNIĆ EMEDEM IN OSTA-

LI, Gostinstvo, trgovina, storitve, d.n.o.
Skrajšana  firma:  BOSNIĆ  EMEDEM

IN OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Petrovićeva ulica 7
Ustanovitelja: Bosnić Enđvad in Bosnić

Minka, oba iz Ljubljane, Petrovićeva ulica
7, vstopila 10. 4. 1995, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bosnić Enđvad in namestnica direktorja
Bosnić Minka, imenovana 10. 4. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1995: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 4531

Električne inštalacije; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.

Rg-23327

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18121 z dne 19. 4. 1995 pri subjektu
vpisa GO! ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST,
d.o.o., Polje, Cesta XL/6, Ljubljana-Po-
lje, sedež: Polje, Cesta XL/6, Ljubljana-
Polje, pod vložno št. 1/07627/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev, dejav-
nosti in zastopnika, uskladitev dejavnosti in
preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5425689
Firma:   ULČAKAR & JK,   grafika,

d.n.o.
Skrajšana   firma:  ULČAKAR & JK,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana-Polje, Pot na Hreše

29b
Ustanovitelji: Mramor Gregor in Mra-

mor Gašper, izstopila 28. 12. 1994; Klepec
Jure, Ljubljana-Polje, Trtnikova ulica 15,
vstopil 25. 7. 1990, in Ulčakar Klemen,
Ljubljana-Polje, Pot na Hreše 29b, vstopil
28. 12. 1994 – vložila po 1.050 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ulčakar Klemen, imenovan 28. 12. 1994
in zastopnik Klepec Jure, imenovan 25. 7.
1990, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Mramor Gašper, razrešen 28. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2213 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;

7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-23329

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01997 z dne 18. 4. 1995 pod št. vložka
1/26224/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5898609
Firma:   EDINA,   založniška   družba,

d.o.o.
Skrajšana firma: EDINA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Pod kostanji 54
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pregl Kobe Tatjana,

Ljubljana, Pod kostanji 54, vstop 25. 3.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pregl Kobe Tatjana, imenovana
25. 3. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 5170 Druga trgovina na debelo;
52471 Dejavnost knjigarn; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92511 Dejavnost
knjižnic.

Rg-23331

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09483 z dne 25. 4. 1995 pri subjektu
vpisa   MAKEDONIJA  TABAK,  d.o.o.,
Ljubljana,  Ključavničarska  4,  sedež:
Ključavničarska 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/15681/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev in osnovnega kapitala ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5556481
Firma: MAKEDONIJA TABAK, trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: MAKEDONIJA TA-

BAK, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Andonov Trajčo, Ljublja-

na, Hruševska cesta 43/d, vstop 13. 4. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; MAKEDONIJA TABAK A.D. eks-
port-import c.o. Skopje, izstop 18. 5. 1994.

Rg-23334

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10766 z dne 19. 4. 1995 pri subjektu
vpisa  GASTRONOM,  podjetje  za  pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Ve-
gova 10, Trzin, p. Mengeš, sedež: Vegova
10,  Trzin,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/21356/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
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družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5734398
Osnovni kapital: 4,740.000 SIT
Ustanovitelja: Pogorelec Miran, vložil

3,318.000 SIT, in Pogorelec Špela, vložila
1,422.000 SIT, oba iz Mengša, Vegova 10,
Trzin, vstopila 4. 2. 1993, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-23338

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11228 z dne 19. 4. 1995 pri subjektu
vpisa RAGA, Podjetje za ekonomske in
tehnološke storitve, d.o.o., Ljubljana, Ul.
bratov Učakar 114, sedež: Ulica bratov
Učakar  114,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/24257/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5776481
Osnovni kapital: 1,546.000 SIT
Ustanovitelj: Žagar Darko, Ljubljana,

Ulica bratov Učakar 114, vstop 17. 6. 1993,
vložek 1,546.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-23339

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08992 z dne 14. 4. 1995 pri subjektu
vpisa ŠPAN, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino, servis in transport, d.o.o., Brezo-
vica, sedež: Tržaška 547, Brezovica pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/14369/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5542910
Osnovni kapital: 5,184.000 SIT
Ustanovitelj: Špan Ludvik, Brezovica pri

Ljubljani, Tržaška 547, vstop 11. 12. 1991,
vložek 5,184.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-23340

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11087 z dne 14. 4. 1995 pri subjektu
vpisa EFEKT, marketing, zastopstva, tr-
govina in proizvodnja, d.o.o., sedež: Sav-
lje 22, Ljubljana, pod vložno št. 1/04232/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5339731
Osnovni kapital: 3,573.100 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Aleš, Ljubljana,

Za gasilskim domom 11, in Novak Anton,
Ljubljana, Spodnje Pirniče 47, vstopila
21. 12. 1989, vložila po 1,286.550 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-23342

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19618 z dne 19. 4. 1995 pod št. vložka
1/26230/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5888441

Firma: VELL RIBNICA, izobraževa-
nje, avtoservis in druge storitve, d.o.o.

Skrajšana  firma:  VELL  RIBNICA,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ribnica, Šeškova 21
Osnovni kapital: 5,070.000 SIT
Ustanovitelja: Avtomoto društvo Ribni-

ca, Ribnica, Šeškova 21, in Mihelič Alojzij,
Ribnica, Gorenjska cesta 55, vstopila
22. 12. 1994, vložila po 2,535.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mihelič Alojzij, imenovan 22. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1995: 221 Za-
ložništvo; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agecij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Rg-23343

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11135 z dne 19. 4. 1995 pri subjektu
vpisa AVTOBIRO B, Trgovina in stori-
tve, d.o.o., Smlednik, Valburga 46a, se-
dež: Valburga 46a, Smlednik, pod vložno
št. 1/08571/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5419034
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Jerič Bogdan, Smlednik,

Valburga 46a, vstop 22. 10. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23348

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02033 z dne 8. 5. 1995 pod št. vložka
1/26268/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5898722
Firma:  EMAX,  računovodstvo  in  fi-

nančni inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EMAX, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Triglavska 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Glavač Maja, Ljublja-

na, Metoda Mikuža 20, vstop 10. 3. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Glavač Maja, imenovana 10. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1995: 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-23349

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15179 z dne 25. 4. 1995 pod št. vložka
1/26249/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5872529
Firma: Euro Media Servis, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Poljanska cesta 97
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mohorjeva družba v Ce-

lovcu, d.o.o., Ljubljana, Grubarjevo nabrež-
je 6, in Neue Welle Bayern Rundfunk-Ver-
waltungsgesellschaft mbH, Nurnberg, ZRN,
Pretzfelder Strasse 7-11, vstopila 10. 11.
1994, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorja Pipp Marjan, Niederdorf/Dolnja
vas, Paul-Krammer-Gasse 14, in Gernot
Franz Hein, Passau, Am Leuftberg 8, ki za-
stopata družbo brez omejitev, ter prokurist
Oven Ivan, Dobrunje, Sadinja vas 12, ime-
novani 10. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana 25. 4. 1995: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5170
Druga trgovina na debelo; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 6420 Tele-
komunikacije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve.

Rg-23350

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08772 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
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vpisa S & B, Proizvodno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Bobenčko-
va 10, Ljubljana, pod vložno št. 1/19083/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in osnovnega kapitala, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5622930
Firma: S & B, Proizvodno in trgovsko

podjetje, d.o.o., Bobenčkova 10, Ljublja-
na

Osnovni kapital: 1,838.000 SIT
Ustanovitelja: Zaloker Maksimiljan in

Zaloker Aleksandra, oba iz Ljubljane, Bo-
benčkova 10, vstopila 22. 6. 1992, vložila
po 919.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1995: 241 Pro-
izvodnja osnovnih kemikalij; 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvod-
nja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja
drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni
obliki; 243 Proizvodnja kritnih barv, lakov
in podobnih premazov, tiskarskih barv in
kitov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov
in podobnih premazov, tiskarskih barv in
kitov; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume;
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 2521 Proizvodnja plošč, fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 271 Proizvodnja
železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC;
2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin
po standardih ECSC; 272 Proizvodnja cevi;
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 511 Posredniš-
tvo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovdni transport; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7482 Pakiranje.

Rg-23351

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08788 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa LES COMMERCE, Podjetje za pro-
izvodnjo notranje lesne opreme in trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta na Po-
ljane  7a,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/06954/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in osnovnega ka-
pitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo imena družbeni-
ka in spremembo naslova vseh družbenikov
s temile podatki:

Matična št.: 5699193
Sedež:  Ljubljana-Šentvid,  Cesta  na

Poljane 7a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelji: Bakarić Kristina, vložila
600.000 SIT, Bakarić Miha, vložil 750.000
SIT, in Bakarić Damjana, vložila 150.000
SIT, vsi iz Ljubljane-Šentvida, Cesta na Po-
ljane 7a, vstopili 3. 5. 1990, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Rg-23352

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11104 z dne 20. 4. 1995 pri subjektu
vpisa LIGRA, Gradbeno podjetje, d.o.o.,
Grumova 16, Litija, sedež: Grumova 16,
Litija, pod vložno št. 1/06727/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5359155
Osnovni kapital: 3,632.000 SIT
Ustanovitelja: Namestnik Danilo, Litija,

Prvomajska 3, vložil 1,816.000 SIT, in Zorc
Antonija, Ljubljana, Omerzova 11, vložila
1,816.000 SIT – vstopila 24. 12. 1991, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-23353

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08966 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpisa
ALFIS, Storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Višnjevarjeva ul. 17, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21580/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5727472
Osnovni kapital: 2,157.564 SIT
Ustanovitelja: Pirc Franc in Pirc Danica,

oba iz Ljubljane-Polje, Višnjevarjeva ulica
17, vstopila 10. 2. 1993, vložila po
1,078.782 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Rg-23355

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11086 z dne 14. 4. 1995 pri subjektu
vpisa KO.PROM., podjetje za trgovino,
proizvodnjo, razvoj, kooperacijo in stori-
tve, d.o.o., sedež: Ižanska cesta 158, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/08299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5406684
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Kozin Alojzij, Ljubljana,

Ižanska cesta 158, vstop 22. 8. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23356

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08991 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpisa
INTERNATIONAL DELIVERY PART-
NERS, Podjetje za transport in turizem,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Popovičeva 11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15531/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5576393

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Bajc Dušan, Ljubljana, Po-

povičeva 11, vstop 15. 1. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23357

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08812 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
vpisa  FIGURA,  Podjetje  za  prosti  čas,
d.o.o., Poljska 5, Šmarca, Kamnik, sedež:
Poljska 5, Šmarca, Kamnik, pod vložno
št. 1/22875/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5804353
Osnovni kapital: 1,758.630 SIT
Ustanoviteljica: Pečečnik Dušanka,

Kamnik, Poljska 5, Šmarca, vstop 21. 4.
1993, vložek 1,758.630 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-23359

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08763 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
vpisa LUNCA, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Hribovska pot 10, Ljubljana, sedež: Hri-
bovska pot 10, Ljubljana, pod vložno št.
1/11871/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5484723
Osnovni kapital: 2,044.000 SIT
Ustanovitelja: Planinc Ernest, Ljubljana,

Novo Polje, C. X/20a, in Mežnarič Ivanka,
Ljubljana, Hribovska pot 100a, vstopila
16. 2. 1991, vložila po 1,022.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-23360

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08803 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
vpisa SELEKTRON, trgovsko in servisno
podjetje, d.o.o., Vrhnika, Rožna ulica 10,
sedež: Rožna ulica 10, Vrhnika, pod vlož-
no št. 1/23085/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5784557
Osnovni kapital: 1,640.000 SIT
Ustanovitelja: Gantar Bojan, Logatec,

Tržaška 83/a, in Knapič Iztok, Vrhnika,
Rožna ul. 10, vstopila 5. 4. 1993, vložila po
820.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-23361

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11320 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
vpisa PETERLIN, Podjetje za izdelavo in
prodajo vozil, plovil, športne opreme, to-
plotne tehnike, zunanje trgovine in po-
sredništvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ko-
nrada Babnika 38, Ljubljana-Šentvid, pod
vložno št. 1/12220/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:
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Matična št.: 5492017
Osnovni kapital: 1,592.000 SIT
Ustanovitelj: Peterlin Janez, Ljubljana,

Osterčeva 3, vstop 14. 2. 1991, vložek
1,592.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23363

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15384 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
vpisa AVTOSTROJ, podjetje za trgova-
nje, uvoz in izvoz, d.o.o., Ljubljana, Ma-
roltova 14, sedež: Maroltova 14, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/05688/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5339103
Dejavnost, vpisana 24. 4. 1995: 501 Tr-

govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozli; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popra-
vila izdelkov široke porabe; 553 Gostinske
storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering);6022 Storitve tak-

sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe.

Rg-23362

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11316 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
vpisa  OSTRIGA,  Trgovina,  gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana, Nagodetova 18, sedež:
Nagodetova 18, Ljubljana, pod vložno št.
1/20311/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5673542
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kržišnik Rozalija, vložila

600.000 SIT, ter Kržišnik Franc, Kržišnik
Uroš in Kržišnik Marko, vložili po 300.000
SIT, vsi iz Ljubljane, Nagodetova 18, vsto-
pili 14. 5. 1992, odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Rg-23364

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11232 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu vpi-
sa ONIS, Proizvodno trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Suhadolčanova 22, se-
dež:  Suhadolčanova  22,  Ljubljana, pod
vložno št. 1/15196/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in osnov-
nega kapitala ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5554284
Firma:  ONIS,  Proizvodno  trgovsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Posavec Rajko, Ljubljana,

Suhadolčanova 22, vstop 27. 1. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-23365

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11198 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
vpisa BUM, Trgovina in gostinstvo, d.o.o.,
Trbovlje, sedež: Gabersko 34, Trbovlje,
pod vložno št. 1/20158/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in osnovnega kapitala ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5684773
Firma: BUM, Trgovina in gostinstvo,

d.o.o.
Skrajšana firma: BUM, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,513.660 SIT
Ustanoviteljica: Čibej Marjana, Trbov-

lje, Gabersko 34, vstop 29. 10. 1992, vložek
1,513.660 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23366

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05169 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
vpisa SLIKOPLESK T.J., trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Hrastnik, Novi log 7/a, sedež:
Novi log 7/a, Hrastnik, pod vložno št.
1/18656/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo deležev in osnovnega ka-
pitala ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5720257
Osnovni kapital: 1,541.557 SIT
Ustanovitelja: Tušek Jožef, Hrastnik,

Novi log 7, vložek 1,491.557 SIT, in Tušek
Niko, Hrastnik, Novi log 19/c, vložek
50.000 SIT – vstopila 9. 6. 1992, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-23368

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08749 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
vpisa WINKEL, Podjetje za proizvodnjo,
storitve, posredovanje in trgovino, d.o.o.,
sedež: Cesta na Trato 11, Kočevje, pod
vložno št. 1/08651/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in os-
novnega kapitala ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5421748
Firma:  WINKEL,  Podjetje  za  pro-

izvodnjo, storitve, posredovanje in trgo-
vino, d.o.o., Kočevje, Cesta na Trato 11

Osnovni kapital: 1,670.000 SIT
Ustanovitelj: Tekavčič Stane, Kočevje,

Cesta na Trato 11, vstop 26. 8. 1990, vložek
1,670.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23369

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08747 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
vpisa DALJA, Trgovina in proizvodnja,
d.o.o., Veliko Mlačevo 45a, Grosuplje, se-
dež: Veliko Mlačevo 45a, Grosuplje, pod
vložno št. 1/07918/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5452465
Osnovni kapital: 1,799.000 SIT
Ustanovitelj: Deržek Janez, Grosuplje,

Veliko Mlačevo 45a, vstop 26. 6. 1990, vlo-
žek 1,799.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-23371

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00430 z dne 24. 4. 1995 pod št. vložka
1/26242/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5893127
Firma:  KLINIKA  MEDICAL,  d.o.o.,

Usingen, Podružnica v Ljubljani
Skrajšana firma: KLINIKA MEDICAL,

d.o.o., Podružnica v Ljubljani
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Mencingerjeva 7
Ustanoviteljica: KLINIKA MEDICAL,

d.o.o.,  Nemčija,  Am  Arnsbacher  Pfad 4,
Usingen, vstop 1. 12. 1994, odgovornost:
vpisana kot ustanoviteljica podružnice.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pompe Janko, Ljubljana, Pod topoli
14, imenovan 1. 12. 1994, zastopa podruž-
nico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1995: 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-23372

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05231 z dne 25. 4. 1995 pri subjektu
vpisa JANA, Tržne raziskave, ekonomska
propaganda in zunanja trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tržaška 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/09883/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo skrajšane
firme, osnovnega kapitala, dejavnosti in na-
slova ustanovitelja ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5436176
Skrajšana firma: JANA, Ljubljana,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,514.547 SIT
Ustanoviteljica: Miklavec Sonja, Ljub-

ljana, Trg osvobodilne fronte 14, vstop
14. 9. 1990, vložek 1,514.547 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe je: tržne raziskave;
ekonomska propaganda; trgovina na drobno
(z živilskimi in neživilskimi izdelki, pred-
vsem z galanterijskimi in kozmetičnimi iz-
delki); trgovina na debelo (z živilskimi in
neživilskimi izdelki, predvsem z galanterij-
skimi in kozmetičnimi izdelki); ekonomske
in organizacijske storitve; zaključna in obrt-
niška dela v gradbeništvu; zunanjetrgovin-
ska dejavnost z neživilskimi in živilskimi
izdelki (uvoz-izvoz, predvsem galanterijskih
in kozmetičnih izdelkov); zastopanje tujih
firm; zunajetrgovinska dejavnost z neživil-
skimi in živilskimi izdelki (uvoz-izvoz,
predvsem galanterijskih in kozmetičnih iz-
delkov) v okviru maloobmejnega prometa z
Italijo.

Dejavnost podružnice – poslovne enote:
tržne raziskave; ekonomske propagande; tr-
govina na drobno (z živilskimi in neživil-
skimi izdelki, predvsem z galanterijskimi in
kozmetičnimi izdelki); trgovina na debelo
(z živilskimi in neživilskimi izdelki, pred-
vsem z galanterijskimi in kozmetičnimi iz-
delki); ekonomske in organizacijske stori-
tve; zunanjetrgovinska dejavnost z neživil-
skimi in živilskimi izdelki (uvoz-izvoz,
predvsem galanterijskih in kozmetičnih iz-
delkov) v okviru maloobmejnega prometa z
Italijo; zunanjetrgovinska dejavnost z živil-
skimi in neživilskimi izdelki (uvoz-izvoz,
predvsem galanterijskih in kozmetičnih iz-
delkov); zastopanje tujih firm.

Rg-23373

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08680 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa SINGER SERVIS, d.o.o., Ljublja-
na, Ulica aktivistov 9, sedež: Ulica aktivi-
stov 9, Ljubljana, pod vložno št.
1/08298/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5418097
Firma: SINGER SERVICE, trgovina,

uvoz – izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: SINGER SERVICE,

d.o.o.
Osnovni kapital: 2,953.000 SIT
Ustanovitelji: Okorn Anton st., vstopil

29. 6. 1990, vložil 984.333,34 SIT, Okorn
Anton ml., vstopil 26. 9. 1990, vložil
984.333,34 SIT, in Bučinel Zdenko, vstopil
13. 5. 1994, vložil 984.333,32 SIT, vsi iz
Ljubljane, Ulica aktivistov 9, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost se razširi z naslednjima de-
javnostima: trgovina na debelo z živilskimi
proizvodi vseh vrst, trgovina na drobno z
živilskimi proizvodi vseh vrst.

Dejavnost se po razširitvi v celoti glasi:
vzdrževanje in servisiranje šivalnih in ple-
tilnih strojev; vzdrževanje in servisiranje
strojev bele tehnike; posojanje in leasing
navedenih strojev; posredovanje in zastopa-
nje v prometu blaga in storitev; trgovina na
debelo z neživilskimi proizvodi; trgovina
na drobno z neživilskimi proizvodi, vključ-
no s komisijsko prodajo in prodajo po siste-
mu staro za novo; uvoz in izvoz neživilskih
proizvodov; storitve v zunanjetrgovinskem
prometu, in sicer: posredovanje in zastopa-
nje v prometu blaga in storitev, zastopanje
tujih oseb, konsignacijska prodaja.

Rg-23375

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09004 z dne 14. 4. 1995 pri subjektu
vpisa MOREL, agencija za informacije in
ekonomske storitve, d.o.o., Reboljeva 13,
Ljubljana, sedež: Reboljeva 13, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19723/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah ter spremem-
bo osnovnega kapitala in dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5662699
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lukančič Mori Majda in

Lukančič Mori Emil, oba iz Ljubljane, Re-
boljeva 13, vstopila 20. 7. 1992, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost: založniška in časopisno za-
ložniška dejavnost – izdajanje knjig, bro-
šur, atlasov, zemljevidov, gramofonskih
plošč, fotokaset in videokaset, načrtov, re-
produkcij, risb, obrazcev ipd., zbiranje po-
datkov, urejanje in izdajanje časopisov, re-
vij, ki izhajajo za obveščanje javnosti, časo-
pisne, TV in radijske agencije in dopisniš-
tva; radio in televizija – radio in TV
produkcija, radijska in televizijske postaje,
centri, studii in releji; storitve reklame in
ekonomske propagande – storitve razisko-
vanja trga (marketing), ekonomska propa-
ganda in reklama ter drugi posli (priprava in
predstavljanje plakatov, reklamnih panojev,
aranžiranje izložb in sejemskih stojnic ipd.),
komercialni posli pri uresničevanju funkci-
je prometa blaga in storitev; tehnične in po-
slovne storitve – finančni inženiring, agen-
cijske storitve, posredniške storitve, zastop-
niške storitve, organiziranje in izvedba ce-

lostnih predstavitev in promocij s področja
športa, kulture, politike, turizma in gospo-
darstva, nudenje propagandnih uslug,
vključno fotografskih uslug; trgovina na de-
belo in drobno z živilskim in neživilskim
blagom; dejavnost družbe na področju zu-
nanjetrgovinskega poslovanja – izvoz in
uvoz neživilskih in živilskih proizvodov –
blaga in vseh oddelkov, poglavij in tarifnih
številk carinske tarife, posredovanje in za-
stopanje v prometu blaga in storitev, zasto-
panje tujih oseb; gostinstvo in turizem –
gostinske storitve nastanitve, druge gostin-
ske storitve (točilnice, bari), organiziranje
in posredovanje pri organiziranju potovanj,
izletov, ekskurzij in drugih turističnih aranž-
majev v državi in tujini, organiziranje in
posredovanje kulturno-umetniških in šport-
nih prireditev, organiziranje prevoza v cest-
nem prometu, rent-a-car; obrtne storitve –
kozmetične in podobne storitve; edukcija v
zdravstvu, v glasbi, v kulturi, v športu, v
slavistiki in drugih dejavnostih s področja
poslovanja podjetja.

Rg-23376

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12358 z dne 24. 4. 1995 pod št. vložka
1/26239/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5856434
Firma: REMŽGAR, družba za trgovi-

no in prevozne storitve, d.o.o., Vrhnika
Skrajšana firma: REMŽGAR, d.o.o.,

Vrhnika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vrhnika, Stara Vrhnika 51
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Remžgar Boris, Vrhnika,

Stara Vrhnika 51, vstop 1. 6. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Remžgar Boris, imenovan 1. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost: trgovina na debelo in drobno
z živilskimi in neživilskimi proizvodi; uvoz
in izvoz živilskih in neživilskih proizvo-
dov; orodjarstvo; lesna galanterija in pro-
izvodnja lesnih izdelkov vseh vrst; oprav-
ljanje turističnih storitev vseh vrst; oprav-
ljanje gostinskih storitev vseh vrst; posre-
dovanje in zastopanje v prometu blaga in
storitev; leasing; opravljanje frizerskih sto-
ritev; posredniške, komisijske in agencijske
storitve; opravljanje prevoznih storitev vseh
vrst; špedicija v mednarodnem in domačem
cestnem prometu; prodaja tujega blaga s
konsignacijskega skladišča; zastopanje tu-
jih firm; menjalniški posli; rent-a-car; fi-
nančni inženiring; računalniški inženiring.

Rg-23377

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08833 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
vpisa  EROS,  Splošno  podjetje,  d.o.o.,
Ljubljana, Trg Osvobodilne fronte 6, se-
dež: Trg Osvobodilne fronte 6, Ljubljana,
pod vložno št. 1/13600/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in dejavnosti ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:
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Matična št.: 5525829
Osnovni kapital: 6,818.000 SIT
Ustanovitelj: Šinko Jože, Grad 190f, vs-

top 21. 11. 1991, vložek 6,818.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnostim se dopišejo naslednje nove
dejavnosti: čiščenje stavb in urejanje notra-
njih prostorov; pleskarska in vodovodna de-
la; posredovanje osebja za opravljanje gos-
podinjskih del na domu, kot so služkinje,
kuharji, natakarji, strežniki, vzgojiteljice,
otroške varovalke, zasebni učitelji, tajnice...

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živili in neživili; menjal-
nica; gradbene storitve (končna in obrtna
dela, organizacija in izvedba zaključnih del,
visoka in nizka gradnja, opravljanje storitev
z gradbeno mehanizacijo, tehnično tehno-
loške storitve, vzdrževanje objektov, grad-
beno svetovanje, zaščita materialov, posre-
dovanje pri prometu z nepremičninami in
premičninami itd.); storitve s področja ra-
čunalništva (servisiranje, inženiring, kozul-
tacije, izobraževanje, vzdrževanje informa-
cijskih sistemov itd.); prevoz blaga in oseb
v cestnem prometu; prevoz potnikov s taksi
vozili, rent-a-car...; popravila in vzdrževa-
nje cestnih motornih vozil, opravljanje kle-
parskih storitev...; storitve kovinskoprede-
lovalne obrti, izdelava vseh vrst kovinskih
izdelkov...; izposoja, distribucija filmov,
presnemavanje, snemanje kaset, video ka-
set, plošč...; organizacijske storitve: zasto-
panje in posredovanje v prometu blaga in
storitev, konsignacijski posli v prometu bla-
ga in storitev, izvedba kulturnih in športnih
prireditev, poučevanje tujih jezikov, sveto-
vanje pri ustanavljanju podjetij, ekonomsko
svetovanje, ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve, posredovanje in sveto-
vanje pri izbiri partnerja in organizacija po-
ročnih svečanosti, organizacija in izvedba
strokovnih seminarjev, predavanj, posvetov,
tečajev, prikazov, razstav in drugih priredi-
tev ter druge storitve v zvezi z nastopom na
sejmih in drugih razstavah, poslovno-admi-
nistrativne storitve in svetovanja: knjigo-
vodske storitve ter obdelava podatkov, ra-
čunovodske storitve in svetovanja, računal-
niške storitve in svetovanje, finančno sveto-
vanje, poslovodno svetovanje, komercialni
posli v funkciji prometa blaga in storitev,
svetovanje in opravljanje storitev na področ-
ju organizacije delovnih procesov, tehno-
loških postopkov in materialov na področju
poslovnih, komercialnih, finančnih in dru-
gih razmerij, organizacija in izvajanje po-
sebnih oblik trgovanja (komisijske, akcij-
ske, licitacijske prodaje, leasing poslov –
zlasti motornih vozil, bele tehnike, računal-
niške in strojne opreme...), prometno-agen-
cijske storitve, menjalniški posli; finančni,
računalniški, računovodski, gradbeni in dru-
gi inženiring...; organiziranje iger z igralni-
mi avtomati, video igrami in drugimi meha-
ničnimi ali avtomatičnimi aparati in napra-
vami v okviru zakonsko dovoljenega; indu-
strijsko oblikovanje, unikatno oblikovanje,
grafično oblikovanje, izdelava tehnične do-
kumentacije in s tem povezano svetovanje
na področju razvoja industrijskih proizvo-
dov; ekonomska propaganda in marketing:
posredovanje reklamnih sporočil na svet-
lobnem displayu, storitve s področja rekla-
me, ekonomske propagande ter marketinga,

reproduciranje avdiovizualnega programa,
posredovanje in izvajanje reklamnih sporo-
čil na avtobusnih postajah in avtobusih,
agencijske medijske dejavnosti v potniškem
prometu, izdelovanje svetlobnih napisov in
reklamnih panojev ter tabel; založniška, iz-
dajateljska in grafična dejavnost; gostinske
storitve: gostinske storitve nastanitve – pre-
nočišča, penzioni, hotel, storitve prehrane –
restavracije s postrežbo, slaščičarne, druge
gostinske storitve – kavarne, točilnice in
bari, dostava tople in hladne hrane ter pija-
če na dom; turistične storitve: turistične ag-
necije, uradi, usluge..., organiziranje in po-
sredovanje pri organiziranju potovanj, izle-
tov, ekskurzij in drugih turističnih aranžma-
jev ter posredovanje na področju turizma,
organiziranje seminarjev in tečajev, lovski,
kmečki turizem; storitve fotokopiranja, pre-
slikavanja ter druge podobne storitve; čišče-
nje stavb in urejanje notranjih prostorov;
pleskarska in vodovodna dela; posredova-
nje osebja za opravljanje gospodinjskih del
na domu, kot so služkinje, kuharji, natakar-
ji, strežniki, vzgojiteljice, otroške varoval-
ke, zasebni učitelji, tajnice...; zunanjetrgo-
vinski promet: izvoz in uvoz živilskih in
neživilskih izdelkov, organiziranje in izva-
janje zastopniških in posredniških poslov s
tujimi fizičnimi in pravnimi osebami, pre-
voz blaga in oseb v mednarodnem cestnem
prometu, opravljanje turističnih poslov s tu-
jino, mednarodno prometno-agnecijski po-
sli, izvoz storitev s področja oglaševanja,
mednarodna špedicija.

Rg-23378

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07310 z dne 31. 3. 1995 pri subjektu
vpisa DETEKTIV, agencija za poizvedbe,
varnost in zaščito, d.o.o., Ljubljana, El-
lerjeva 31, sedež: Ellerjeva 31, Ljubljana,
pod vložno št. 1/16056/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me, osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5573394
Firma:  DETEKTIV,  agencija  za  po-

izvedbe, varnost in zaščito, d.o.o., Ljub-
ljana, Vodnikova cesta 6

Sedež: Ljubljana, Vodnikova cesta 6
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelj: Prokšelj Nikola, Ljubljana,

Ellerjeva ulica 31, vstop 28. 2. 1992, vložek
1,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se dopolni z nasled-
njim:  posredovanje pri nakupu in prodaji
nepremičnin; nakup in prodaja nepremič-
nin; posredovanje pri nakupu in prodaji sta-
rih predmetov; nakup in prodaja starih stva-
ri.

Dejavnost družbe se odslej glasi: po-
izvedbe za podatki, dokumenti in drugimi
dokazi vseh vrst; ostala preiskovalno-infor-
mativna dejavnost; varovanje oseb, objek-
tov, predmetov in prireditev; spremstvo de-
narja in dragocenih predmetov; posredova-
nje pri izterjavi dolgov in poravnavi medse-
bojnih obveznosti med pravnimi in fizičnimi
osebami; zagotavljanje drugih uslug po po-
sebnih kriterijih in zahtevah strank – s po-
dročja detektivskih dejavnosti; izobraževa-
nje in izdaja ustreznih licenc na področju

detektivskih dejavnosti; izdelava obrambnih
in varnostnih načrtov; posredovanje pri na-
kupu in prodaji nepremičnin; nakup in pro-
daja nepremičnin; posredovanje pri nakupu
in prodaji starih predmetov; nakup in pro-
daja starih stvari.

Rg-23379

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02160 z dne 10. 5. 1995 pri subjektu
vpisa OMIKRON, Podjetje za komercial-
ne posle pri uresničevanju funkcije blaga
in storitev, izvoz in uvoz ter izdelava in
predelava strojev za obrt in industrijo,
sedež:  Dunajska  220a,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/07774/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme – po-
pravni sklep Srg 6959/94 s temile podatki:

Matična št.: 5395917
Firma: OMICRON, podjetje za komer-

cialne  posle  pri  uresničevanju  funkcije
blaga in storitev, izvoz in uvoz ter izdela-
va in predelava strojev za obrt in ..., d.o.o.

Skrajšana   firma:   OMICRON,   d.o.o.,
Ljubljana

Rg-23380

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14982 z dne 10. 5. 1995 pri subjektu
vpisa PLASTENKA, d.o.o., Radomlje, se-
dež: Cesta radomljske čete 55, Radomlje,
pod vložno št. 1/00846/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, in spremembo
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5149304
Ustanovitelji: Kaplja Franc, Radomlje,

Prešernova cesta 47a, vložek 9,330.837,65
SIT, Kaplja Franc ml., Radomlje, Šlandrova
ulica 1, vložek 28,483.806,94 SIT, in Marc
Eva, Radomlje, Prešernova cesta 47a, vlo-
žek 9,387.705,65 SIT – vstopili 10. 4. 1991,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kaplja Franc, razrešen 15. 7. 1994;
direktor Kaplja Franc ml., imenovan 15. 7.
1994, zastopa družbo brez omejitev, razen
ko daje soglasje upravni odbor: za pridobi-
tev, odsvojitev ali delitev deležev družbeni-
kov in njihovo zastavo; direktorju družbe za
pridobivanje, odsvojitev in obremenitev ne-
premičnin nad 2% vrednosti premoženja
družbe; direktorju družbe za investicijske
odločitve, dajanje in najemanje posojil, če
gre za vrednost, ki presega 2,5% celotnega
premoženja družbe.

Rg-23381

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14471 z dne 15. 5. 1995 pri subjektu
vpisa METALKA INTER, Podjetje za tr-
govino, storitve in inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Dalmatinova 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/22665/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev, osnovnega kapitala in za-
stopnika, prokurista in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5742153
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelja: METALKA BETEILI-
GUNG Ges.m.b.H., Avstrija, Lugeck 1-2/V-
18, Dunaj, vstop 8. 3. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Smolka Johann, izstop 17. 5. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Killer Alfred, razrešen 25. 8. 1994; di-
rektor Hafner Janez, Medvode, Kebetova 7,
ki zastopa družbo brez omejitev, in proku-
rist Lavrič Dušan, Ljubljana, Pavšičeva ul.
6, imenovana 25. 8. 1994.

Rg-23383

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02417 z dne 15. 5. 1995 pri subjektu
vpisa DOMOS INŽENIRING, Podjetje za
trgovino in inženiring, d.o.o., Zg. Pirniče
45c, Medvode, sedež: Zgornje Pirniče 45c,
Medvode, pod vložno št. 1/02963/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5328586
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Dovič Andrej, razrešen 30. 4. 1995;
direktor Dovič Jožef Alojz, Medvode, Zgor-
nje Pirniče 45c, imenovan 30. 4. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1995: 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohštva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje.

Dejavnost, izbrisana 15. 5. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno

opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5142 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-

nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln.

Rg-23384

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09010 z dne 14. 4. 1995 pri subjektu
vpisa IMPOS TRADE, Podjetje za trgovi-
no  in  storitve,  d.o.o.,  Domžale,  sedež:
Slamnikarska 18, Domžale, pod vložno št.
1/20298/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5680425
Osnovni kapital: 2,813.000 SIT
Ustanovitelja:   Podobnik   Venceslav,

Škofja Loka, Partizanska 3, in NAVA PRO-
MET p.o. – Poduzeče za trgovinu i otprem-
ništvo, Zagreb, Kaufmanova 5, vstopila 10.
10. 1992, vložila po 1,406.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovrjata.

Dejavnost se razširi na: proizvodnjo či-
stil in kemičnih izdelkov; predelavo in kon-
zerviranje sadja in zelenjave.

Družba bo odslej opravljala naslednje de-
javnosti: trgovina na debelo in drobno z
živilskimi proizvodi; trgovina na debelo in
drobno z neživilskimi proizvodi; trgovina
na debelo v tranzitu z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi; prevoz blaga v cestnem
prometu; turistični posli; špedicijsi posli;
storitve reklame in ekonomske propagande;
zaključna in obrtna dela v gradbeništvu; vi-
soka gradnja (gradnja in adaptacija vseh vrst
objektov); druge gostinske storitve; agen-
cijski in komisijski posli; menjalniški posli;
finančni inženiring; proizvodnja in vzdrže-
vanje kompresorjev, ventilacija in klimati-
zacija; kooperacija in zastopstvo – koopera-
cijsko sodelovanje z zastopstvi tujih in do-
mačih firm; predelava in konserviranje me-
sa in rib; klanje živine; posredovanje in
zastopanje v prometu blaga in storitev; pro-
izvodnja čistil in kemičnih izdelkov; prede-
lava in konzerviranje sadja in zelenjave.

Rg-23385

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09032 z dne 19. 5. 1995 pri subjektu
vpisa   TEHNOLOGIJA  &  CONSULT-
ING, d.o.o., Ljubljana, Cesta XVIII. divi-
zije 111, sedež: Cesta XVIII. divizije 111,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03347/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, osnovnega kapitala in de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5306973
Firma: TE–CO, tehnika – komponente

– pakirni sistemi, d.o.o., Ljubljana, Sote-
ska 6

Skrajšana firma: TE–CO, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: Ljubljana, Soteska 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Urbas Tomaž, Ljubljana,

Jurčkova cesta 91, vstop 12. 12. 1989, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Naslednje dejavnosti se brišejo: zastopa-
nje domačih firm, trgovina na drobno s teh-
ničnim blagom, trgovina na debelo s tehnič-
nim blagom.
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Dejavnost se dopolni z naslednjim: trgo-
vina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi, opravljanje trgovin-
skih storitev, servis in montaža strojev in
naprav, zaključna in instalacijska dela v
gradbeništvu.

Dejavnost se sedaj glasi: aplikativna teh-
nološka dela na področju tehnologij kovin-
sko-strojne in metalurške dejavnosti; vse vr-
ste inženiringa na področju kovinsko-stroj-
ne in metalurške dejavnosti; svetovalne sto-
ritve na področju kovinsko-strojne in
metalurške dejavnosti; projektiranje in raz-
voj raznih proizvodov, strojev, naprav in
pripomočkov; proizvodnja raznih proizvo-
dov, strojev, naprav in pripomočkov iz ko-
vinsko-strojne in metalurše stroke; prodaja
blaga iz konsignacijskih skladišč in prostih
carinskih con; trgovina na debelo in drobno
z živilskimi in neživilskimi proizvodi;
opravljanje trgovinskih storitev; servis in
montaža strojev in naprav; zaključna in in-
stalacijska dela v gradbeništvu.

Rg-23386

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04888 z dne 17. 5. 1995 pri subjektu
vpisa PROFIN & JM, trgovsko podjetje
in poslovne storitve, d.o.o., Kamnik, se-
dež: Jakopičeva 13, Kamnik, pod vložno
št. 1/14091/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in osnovnega ka-
pitala ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5545633
Sedež: Kamnik, Jakopičeva 18
Osnovni kapital: 2,104.000 SIT
Ustanovitelja: Jež Janez, Kamnik, Jako-

pičeva 18, in Redja Mitja, Kamnik, Grohar-
jeva 2, vstopila 15. 10. 1991, vložila po
1,052.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Rg-23387

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11253 z dne 17. 5. 1995 pri subjektu
vpisa FATTO, podjetje za zastopanje tu-
jih firm, d.o.o., Ljubljana, Sp. Gameljne
58, sedež: Spodnje Gameljne 58, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/18923/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
sedeža, osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5663903
Firma: FATTO, podjetje za zastopanje

tujih firm, d.o.o., Ljubljana, Šlandrova 4
Skrajšana firma: FATTO, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Šlandrova 4
Osnovni kapital: 1,702.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Branko, Ljubljana,

Sp. Gameljne 58, vstop 7. 4. 1992, vložek
1,702.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1995: 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 4521 Splošna gradbena dela;

4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-23389

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11010 z dne 17. 5. 1995 pri subjektu
vpisa BODA, Podjetje za posredovanje,
trgovanje, marketing in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Gašperšičeva 7, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23724/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in zastopnika ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5799449
Osnovni kapital: 1,746.176,70 SIT
Ustanovitelj: Vajda Bogdan, Ljubljana,

Dunajska cesta 103, vstop 1. 6. 1993, vlo-
žek 1,746.176,70 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Vajda Vladimiru, ki je bil razrešen 1. 6.
1994 kot namestnik direktorja.

Rg-23390

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11004 z dne 17. 5. 1995 pri subjektu
vpisa M.Y. inženiring, podjetje za trže-
nje, informatiko in zunanjo in notranjo
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Petkova 30,
sedež: Petkova 30, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03177/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5320488
Osnovni kapital: 1,517.000 SIT
Ustanovitelji: Kovač Miran, Ljubljana,

Palmejeva 12, Lušnic Rajmund, Ljubljana,
Zaloška cesta 92 b, in Slavec Jožef, Ljublja-
na, Črnuče, Petkova 30, vstopili 11. 12.
1989, vložili po 505.666,66 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-23392

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11006 z dne 17. 5. 1995 pri subjektu
vpisa CVETLICE DORNIG, podjetje za
cvetličarstvo in vrtnarstvo, d.o.o., Črna
vas 144, Ljubljana, sedež: Črna vas 144,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04722/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5606748
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Dornig Tomaž, Ljubljana,

Črna vas 144, vstop 20. 12. 1989, vložek
1,502.000 SIT. odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23393

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11058 z dne 17. 5. 1995 pri subjektu
vpisa URCA, export-import, d.o.o., Tito-
va 38, Ljubljana, sedež: Titova 38, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13392/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5522927
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
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Ustanovitelj: Jagnje Branko, Ljubljana,

Soteška pot 76, vstop 2. 10. 1991, vložek

1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jagnje Branko, imenovan 2. 10. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-23394

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/08822 z dne 12. 5. 1995 pri subjektu

vpisa PRIAS, Podjetje za inženiring, pro-
jektiranje, adaptacije, rekonstrukcije in
sanacije gradbenih objektov, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Cesta ob Barju n.h., Ljublja-
na-Škofljica, pod vložno št. 1/15812/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča spremem-

bo firme, sedeža in osnovnega kapitala,

uskladitev dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-

datki:

Matična št.: 5575524

Firma: PRIAS, Podjetje za inženiring,
projektiranje, adaptacije, rekonstrukcije
in  sanacije  gradbenih  objektov, d.o.o.,
Škofljica, Cesta na Barju n.h.

Skrajšana firma: PRIAS, d.o.o., Škoflji-
ca

Sedež: Škofljica, Cesta na Barju n.h.
Osnovni kapital: 1,693.700 SIT

Ustanoviteljica: Prosen Barbara, Ljub-

ljana, Ane Ziherlove 2, vstop 11. 9. 1991,

vložek 1,693.700 SIT, odgovornost: ne od-

govarja.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-

skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna

gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in

krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških

prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga

gradbena dela, tudi dela specialnih strok;

4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska

dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne

inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;

4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-

hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-

boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga

zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5118

Posredništvo, specializirano za prodajo do-

ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri

prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga

trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializirnaih prodajalnah, pretežno

z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih

nespecializiranih prodajalnah; 5246 Trgovi-

na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami

in gradbenim materialom; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-

nah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno

zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za

krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;

5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-

vorni promet; 6330 Storitve potovalnih agen-

cij in organizatorjev potovanj; s turizmom

povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Računovod-

ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,

davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-

slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inže-

niring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični

preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-

paganda; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-23395

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/11005 z dne 17. 5. 1995 pri subjektu

vpisa DR. GABROVEC, zobozdravstvene
storitve, d.o.o., Ljubljana, Smrekarjeva
24, sedež: Smrekarjeva 24, Ljubljana, pod

vložno št. 1/23780/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-

pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-

skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5787947

Osnovni kapital: 1,662.180 SIT

Ustanovitelj: Gabrovec Peter, Ljubljana,

Vipavska ulica 31, vstop 16. 6. 1993, vlo-

žek 1,662.180 SIT, odgovornost: ne odgo-

varja.

Rg-23396

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/08658 z dne 15. 5. 1995 pri subjektu

vpisa UNICHEM, Podjetje za svetovanje
in proizvodnjo kemičnih izdelkov, p.o.,
sedež: Cilenškova 20, Ljubljana, pod vlož-

no št. 1/02195/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča spremembo firme in osnovne-

ga kapitala, uskladitev z zakonom o gospo-

darskih družbah in preoblikovanje iz p.o. v

d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5289203

Firma: UNICHEM, proizvodnja kemič-
nih izdelkov, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana   firma:   UNICHEM,   d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Osnovni kapital: 9,564.000 SIT

Ustanovitelj: Radivojević Milorad, Ljub-

ljana, Cilenškova 20, vstop 17. 7. 1989, vlo-

žek 9, 564.000 SIT, odgovornost: ne odgo-

varja.

Rg-23397

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/10596 z dne 11. 5. 1995 pri subjektu

vpisa VODNAR, Podjetje za opravljanje
intelektualnih storitev, projektive, nad-
zora in tehničnih uslug, d.o.o., Ljubljana,
Linhartova  26,  sedež:  Linhartova 26,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07403/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča uskladitev

z zakonom o gospodarskih družbah, spre-

membo sedeža, deležev in osnovnega kapi-

tala s temile podatki:

Matična št.: 5541280

Sedež: Ljubljana, Hajdrihova 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelja: Brezigar Bogoslav, Ljub-

ljana, Koroška 20, vložek 1,499.000 SIT, in

Pejanovič Đorđe, Ljubljana, Linhartova 26,

vložek 1.000 SIT – vstopila 28. 5. 1990,

odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-23399

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/10970 z dne 12. 5. 1995 pri subjektu

vpisa AMBROŽIČ TEAM, vodovodne in
klima inštalacije, d.o.o., Brezovica, Gor-
nja pot 5, sedež: Gornja pot 5, Brezovica,
pod vložno št. 1/08745/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča spremembo osnovnega

kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-

darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5418615

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT

Ustanovitelj: Ambrožič Tomaž, Brezo-

vica, Gornja pot 5, vstop 30. 9. 1990, vložek

1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23404

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/08807 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu

vpisa  GEMENI,  inženiring,  uvoz-izvoz,
zastopanje firm, agencijski posli, d.o.o.,
Kamnik, sedež: Zelena pot 6, Kamnik, pod

vložno št. 1/08443/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,

deležev in osnovnega kapitala ter uskladi-

tev z zakonom o gospodarskih družbah s

temile podatki:

Matična št.: 5476356

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelja: Ali Al Haschemy, Ljub-

ljana, Chengdujska 32, vstop 15. 4. 1990,

vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-

govarja; Cita Starina As Haschemy, isztop

23. 3. 1995.

Rg-23405

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/08791 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu

vpisa BETA–TRADE, Podjetje za trgovi-
no, inženiring in turizem, d.o.o., Ljublja-
na, Tržaška 2, sedež: Tržaška 2, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/08893/00 vpisalo v sod-

ni register tega sodišča spremembo ustano-

viteljev, deležev, osnovnega kapitala,

zastopnika in priimka ustanoviteljice ter

uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-

bah s temile podatki:

Matična št.: 5423112

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelji: Bregar Mira, vložila

1,350.000 SIT, ter Bregar Igor in Bregar

Doroteja, vložila po 75.000 SIT, vsi iz Ljub-

ljane, Linhartova 9, vstopili 25. 10. 1990,

odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Bregar Doroteja, razrešena 24. 5.

1994; direktorica Bregar Mira, imenovana

24. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
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MARIBOR

Rg-22130

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04978 z dne 18. 8. 1995 pri
subjektu vpisa CHEMOTEX, trgovsko in
svetovalno podjetje, export-import, d.o.o.,
Kmetijska ulica 1/b, Maribor, pod vložno
št. 1/01136/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega kapi-
tala, družbenikov in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5316227
Skrajšana firma: CHEMOTEX, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,626.700 SIT
Ustanovitelja: Leskovšek Davorin, Ma-

ribor, Kmetijska ulica 1/b, vstop 13. 11.
1989, vložek 813.350 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kuhar Arnold, izstop 16. 12.
1994; Pfifer Boris, izstop 16. 12. 1994; Le-
skovšek Marjana, Maribor, Kmetijska 1/b,
vstop 16. 12. 1994, vložek 813.350 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22131

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05758 z dne 22. 8. 1995 pri
subjektu vpisa CYCLE, podjetje za splo-
šne storitve, d.o.o., Domadenikova 10, Pe-
kre-Limbuš, pod vložno št. 1/06784/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5724368
Osnovni kapital: 1,758.644 SIT
Ustanovitelja: Cizerl Peter, Pekre-Lim-

buš, Domadenikova 10, vstop 2. 3. 1992,
vložek 1,602.550 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Riester Richard, Magstad, Nemči-
ja, Schiler str. 13/2, vstop 29. 12. 1993,
vložek 156.094 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-22135

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03671 z dne 23. 8. 1995 pri
subjektu vpisa DERMA, podjetje za pro-
izvodnjo usnjenih izdelkov in trgovino,
d.o.o., Pesnica 51, Pesnica pri Mariboru,
pod vložno št. 1/01519/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5336830
Firma: DERMA, proizvodnja, trgovi-

na, turizem in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Fortič Igor, Ljubljana,

Bratovševa ploščad 38, vstop 11. 2. 1990,
vložek 1,350.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Fortič Esther, Maribor, Cesta XIV.
divizije 5, vstop 11. 2. 1990, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Fortič Esther, imenovana 11. 2.
1990, zastopa družbo brez omejitev. druž-
benik Fortič Igor, razrešen 17. 6. 1995.

Namesto dosedanjih opravlja družba na-
slednje dejavnosti: trgovina na debelo in na
drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki;
trgovinske storitve: zastopniške, agencijske,

posredniške; turistične storitve: agencijske,
storitve turističnih birojev; gostinske stori-
tve: storitve nastanitve, storitve prehrane,
ostale gostinske storitve; finančne storitve:
finančno svetovanje, finančni inženiring,
menjalniški posli; poslovne storitve: stori-
tve raziskave trga, knjgovodsko-računovod-
ske storitve, storitve oblikovanja ekonom-
sko-propagandnih sporočil; prirejanje sej-
mov in razstav; proizvodnja usnjenih obla-
čil in oblačil iz krzna; proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih iz-
delkov; proizvodnja obutve, proizvodnja
tekstilnih izdelkov in oblačil; proizvodnja
izdelkov iz gume; prevoz blaga v cestnem
prometu; špediterska dejavnost; inženiring
pri gradnji objektov: organizacija in posre-
dovanje pri gradnji objektov nizke in visoke
gradnje; projektiranje gradbenih objektov
nizke in visoke gradnje; izdelava vseh vrst
tehnične dokumentacije; instalacijska in za-
ključna dela v gradbeništvu; obrtniške sto-
ritve, vzdrževanje in popravila vseh vrst iz-
delkov.

Rg-22139

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06440 z dne 29. 8. 1995 pri
subjektu vpisa EMILI Š, podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Pod
vrhom 11, Maribor, pod vložno št.
1/07632/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5753643
Osnovni kapital. 1,928.820 SIT
Ustanovitelja: Šahmanovič Emilija, Ma-

ribor, Ulica heroja Šercerja 31, vstop 15. 2.
1993, vložek 945.715 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Šahmanovič Rasim, Maribor,
Pod vrhom 11, vstop 15. 2. 1993, vložek
983.105 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šahmanovič Rasim, imenovan 15. 2.
1993, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Šahmanovič Emilija, razrešena 5. 12.
1994.

Rg-22142

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06492 z dne 20. 7. 1995 pod
št. vložka 1/06720/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov
in zastopnikov ter izbris družbe zaradi
preoblikovanja v samostojnega podjetnika s
temile podatki:

Matična št.: 5796393
Firma: ELMED, trgovsko, storitveno

in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ELMED, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Poljčane, Strma ulica 9
Osnovni kapital: 8.100 SIT
Ustanovitelj: Gospodarič Aleš, izstop

22. 12. 1994; Zgubič Leopold, izstop
22. 12. 1994; Pšeničnik Stanislav, izstop
22. 12. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zgubič Leopold, razrešen 22. 12. 1994;
direktor Pšeničnik Stanislav, razrešen 22.
12. 1994.

Rg-22147

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05926 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa EUCONE, export-import,
d.o.o., Tomšičeva 27, Maribor, pod vlož-
no št. 1/05311/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5587034
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pinter Jurij, Kamnica, Roš-

poh 77, vstop 7. 2. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22148

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00804 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa EKONOMSKI CENTER
MARIBOR, p.o., Razlagova ulica 22, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/04022/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5221374
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kajnih Miran, razrešen 30. 6. 1995;
direktor Furman Andrej, imenovan 1. 7.
1995, Maribor, Goriška ulica 12, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-22154

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06707 z dne 23. 8. 1995 pri
subjektu vpisa GADA, podjetje za sveto-
vanje, posredništvo, zastopanje in trgovi-
no, d.o.o., Lekarniška 5, Maribor, pod
vložno št. 1/01370/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5317932

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Klemenčič Alojz, Maribor,
Marčičeva 3, vstop 19. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22157

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06812 z dne 22. 8. 1995 pri
subjektu vpisa G.T.T.G., gradbeno, trgov-
sko, turistično in gostinsko podjetje,
d.o.o., Antoličičeva ulica 16, Maribor, pod
vložno št. 1/03106/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov, zastopnikov in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5450462

Osnovni kapital: 1,502.100 SIT

Ustanovitelj: Vohar Milan, Maribor, An-
toličičeva 16, vstop 4. 10. 1990, vložek
1,502.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Kirbiš Bojan, izstop 30. 6. 1992; Bošnjak
Marijan, izstop 30. 6. 1992.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vohar Milan, imenovan 4. 10. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Kir-
biš Bojan, razrešen 30. 6. 1992; direktor
Bošnjak Marijan, razrešen 30. 6. 1992.
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Rg-22160

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05518 z dne 23. 8. 1995 pri
subjektu vpisa IMPOL, industrija metal-
nih polizdelkov, d.o.o., Partizanska cesta
38, Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/00460/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti, tipa in omeji-
tev zastopnikov, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5040736

Ustanovitelj: Sklad Republike Sloveni-
je, Ljubljana, Dunajska 104, vstop 29. 9.
1992, vložek 3.962,336.093,45 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Čokl Jernej, imenovan 9. 12. 1994,
Hoče, Stara cesta 60, lahko posle glede raz-
polaganja z nepremičninami, njihovim de-
lom o obremenitvi nepremičnin, njihovim
delom ali o obremenitvi nepremičnin, prev-
zemanju jamstev ter druge po naravi podo-
bne posle, sklene le na podlagi predhodnega
soglasja skupščine. Organ upravljanja usta-
novitelja lahko s posebnim sklepom veže
sklenitev posameznih vrst poslov na svoje
predhodno soglasje; prokurist Leskovar Vla-
dimir, imenovan 9. 12. 1994, Laporje, La-
porje 55; prokurist Žerjav Janko, imenovan
9. 12. 1994, Maribor, Ribniško selo 2, za-
stopa družbo brez omejitev; prokurist Žu-
nec Adolf, imenovan 9. 12. 1994, Bistrica
ob Dravi, Novo naselje 28; prokurist Gor-
čenko Alojz, imenovan 9. 12. 1994, Ptuj,
Strug 18.

Dejavnost, vpisana dne 23. 8. 1995: 2742
Proizvodnja aluminija; 2753 Litje lahkih ko-
vin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 28511 Galvaniza-
cija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2951 Proizvodnja metalurških stro-
jev; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 4030 Oskrba s paro in toplo vo-
do; 4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnosti restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 75252 Poklicno in prostovoljno

gasilstvo, 75253 Druge oblike zaščite in re-
ševanja.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-22161

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06586 z dne 5. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  INTER  BUS,  družba  za
proizvodnjo sestavnih delov za cestna vo-
zila, trgovino in storitve, d.o.o., Lenin-
grajska  27,  Maribor,  pod  vložno  št.
1/03149/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5428386
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Kladnik Marjan, Maribor,

Padežnikova 20, vstop 28. 6. 1994, vložek
150.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lešnik Vladimir, Maribor, Ljubljanska 88/c,
vstop 28. 6. 1994, vložek 150.200 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Pučko Milan, Ma-
ribor, Machova 5, vstop 28. 6. 1994, vložek
1,051.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Poljšak Silvester, Maribor, Plečnikova 4,
vstop 28. 6. 1994, vložek 150.200 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-22178

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06500 z dne 6. 7. 1995 pri
subjektu vpisa LESTRO LEDINEK INŽE-
NIRING, družba za lesnoobdelovalni in-
ženiring, d.o.o., Slivniška cesta 6, Hoče,
pod vložno št. 1/07151/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in družbenikov ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5682355
Osnovni kapital: 1,645.689 SIT
Ustanovitelj: Ledinek Gregor, Hoče, Pi-

volska 31, vstop 27. 11. 1992, vložek
1,645.689 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lestro Ledinek, d.d., izstop 1. 7. 1994; Le-
dinek Pavel, izstop 1. 7. 1994.

Rg-22181

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06035 z dne 23. 8. 1995 pri
subjektu vpisa MEPRO, družba za trženje
in promet z živilskimi in neživilskimi iz-
delki, d.d., Zadružna 4, Slovenska Bistri-
ca, pod vložno št. 1/07459/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje del-
niške družbe v družbo z omejeno odgovor-
nostjo s temile podatki:

Matična št.: 5713455
Firma: MEPRO, družba za trženje in

promet z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi, d.o.o.

Skrajšana firma: MEPRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika. družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.052 SIT
Ustanovitelji: Brglez Damjan, Cartl

Franc, Černelič Tomaž, Degiampietro Ro-
man, Jaeger Peter, Leskovar Zdenka, Smo-
gavec Franc, Štern Martin in Vanček Milan,
vsi izstopili 29. 12. 1994; Krušič Miran,
Zgornja Ložnica, Kostanjevec, vstop 29. 12.
1994, vložek 35.591 SIT, odgovornost: ne

odgovarja; Pliberšek Anton, Šmartno na Po-
horju, Zgornje Prebukovje 43, vstop 29. 12.
1994, vložek 23.864 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Emeršič Sonja, Pragersko, Gaj
n.h., vstop 29. 12. 1994, vložek 15.273 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kolar Danica,
Poljčane, Spodnja Brežnica 16, vstop 29.
12. 1994, vložek 21.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gošnjak Danijel, Zgornja
Ložnica, Gladomes 33, vstop 29. 12. 1994,
vložek 14.727 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gošnjak Zdravko, Zgornja Ložnica,
Gladomes 14, vstop 29. 12. 1994, vložek
21.273 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gajšt Rok, Slovenska Bistrica, Trnovec 12,
vstop 29. 12. 1994, vložek 35.727 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Hojnik Franc,
Zgornja Polskava, Aškerčeva 3, vstop 29.
12. 1994, vložek 53.182 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Herga Alojz, Dornava, Mez-
govci 67, vstop 29. 12. 1994, vložek 27.545
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jurič Eli-
zabeta, Slovenska Bistrica, Partizanska 1,
vstop 29. 12. 1994, vložek 23.318 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ačko Alojz, Slo-
venska Bistrica, Zgornja Bistrica 129, vstop
29. 12. 1994, vložek 28.364 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Ačko Majda, Slovenska
Bistrica, Zgornja Bistrica 129, vstop 29. 12.
1994, vložek 21.136 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ačko Anton, Slovenska Bistri-
ca, Zgornja Bistrica 129, vstop 29. 12. 1994,
vložek 21.273 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Brumec Miroslava, Slovenska Bistri-
ca, Trnovec 8, vstop 29. 12. 1994, vložek
21.682 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Berdnik Jožica, Slovenska Bistrica, Visole
52, vstop 29. 12. 1994, vložek 24.136 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Brdnik Anton,
Zgornja Ložnica, Preloge 22/a, vstop 29.
12. 1994, vložek 43.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Crnič Anton, Slovenska Bi-
strica, Fošt 17, vstop 29. 12. 1994, vložek
11.455 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pri-
stovnik Alojz, Zgornja Ložnica, Zgornja
Ložnica 46, vstop 29. 12. 1994, vložek
24.682 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pri-
stovnik Ivan, Oplotnica, Čadramska vas, vs-
top 29. 12. 1994, vložek 25.773 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Podgornik Maks,
Maribor, Čopova 6, vstop 29. 12. 1994, vlo-
žek 27.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Skrbiš Blanka, Slovenska Bistrica, Ob poto-
ku 45, vstop 29. 12. 1994, vložek 14.591
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šoba Ra-
do, Pragersko, Spodnja Polskava 261, vstop
29. 12. 1994, vložek 17.591 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Timošek Vlasta, Slo-
venska Bistrica, Ulica bratov Kancler 48,
vstop 29. 12. 1994, vložek 24.955 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Urlep Drago, Slo-
venska Bistrica, Vrhloga 567b, vstop 29.
12. 1994, vložek 32.045 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Podgornik Friderika, Mari-
bor, Čopova 6, vstop 29. 12. 1994, vložek
17.045 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Močnik Stanko, Slovenska Bistrica, Klopce
21/a, vstop 29. 12. 1994, vložek 11.591 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Močnik Anica,
Slovenska Bistrica, Klopce 21/a, vstop 29.
12. 1994, vložek 28.091 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mohorko Otmar, Slovenska
Bistrica, Kovača vas 94, vstop 29. 12. 1994,
vložek 430.273 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Majal Jerica, Slovenska Bistrica, Uli-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3686 Št. 52 – 19. IX. 1996

ca bratov Kancler 5, vstop 29. 12. 1994,
vložek 37.909 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Majal Konrad, Slovenska Bistrica,
Ulica bratov Kancler 5, vstop 29. 12. 1994,
vložek 38.318 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Plajh Marija, Slovenska Bistrica, Zu-
pančičeva 19, vstop 29. 12. 1994, vložek
28.364 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pul-
ko Bojan, Slovenska Bistrica, Tomšičeva
48, vstop 29. 12. 1994, vložek 12.136 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jerovšek An-
ton, Zgornja Polskava, Ogljenšak, vstop
29. 12. 1994, vložek 23.045 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kovač Janez, Zreče, Ko-
roška 30, vstop 29. 12. 1994, vložek 16.227
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovač Bo-
ris, Oplotnica, Zlogana vas 7, vstop 29. 12.
1994, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kovše Boris, Oplotnica, Lačna
gora 42, vstop 29. 12. 1994, vložek 12.955
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kamenik
Anica, Poljčane, Ob železnici 31, vstop 29.
12. 1994, vložek 10.909 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Leskovar Zdenka; Zgornja
Ložnica, Zgornja Ložnica, vstop 29. 12.
1994, vložek 15.682 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lončarič Leonida, Poljčane, Stu-
denica, vstop 29. 12. 1994, vložek 11.864
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lah Her-
man Ivan, Slovenska Bistrica, Titova cesta
33, vstop 29. 12. 1994, vložek 43.091 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Leskovar Miro,
Zgornja Ložnica, Vinarje 25, vstop 29. 12.
1994, vložek 19.364 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vrbek Vlado, Slovenska Bistri-
ca, Zgornja Bistrica 72, vstop 29. 12. 1994,
vložek 21.273 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Visočnik Konrad, Slovenska Bistrica,
Titova 23, vstop 29. 12. 1994, vložek 46.277
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žuna Mar-
jan, Poljčane, Čretniška 52, vstop 29. 12.
1994, vložek 13.091 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Grifič Jožef, Poljčane, Bistriška
39, vstop 29. 12. 1994, vložek 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Tomažič Alojz,
Slovenska Bistrica, Trubarjeva 27, vstop 29.
12. 1994, vložek 12.409 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Princl Dušan, Maribor, Tru-
barjeva 17, vstop 29. 12. 1994, vložek
10.364 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Na-
past Bojan, Pragersko, Zupančičeva 25, vs-
top 29. 12. 1994, vložek 10.091 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mohorko Otmar, imenovan 29. 12.
1994, potrebuje za naslednje posle oziroma
odločitve soglasje družbenikov: pridobiva-
nje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin,
če posel ni že predviden v planskem aktu;
najemanje ali dajanje posojil oziroma kre-
ditov, ki presegajo osnovni kapital družbe;
določanje splošnih pogojev poslovanja;
sklepanje kooperacijskih pogodb v trajanju
več kot dve leti; izplačevanje predujmov na
račun udeležbe v dobičku; podeljevanje
pooblastil za sklepanje določenih vrst prav-
nih poslov; imenovanje vodilnih delavcev;
imenovanje in razreševanje revizorjev po-
slovanja; spreminjanje notranje organizaci-
je družbe.

Dejavnost, vpisana dne 23. 8. 1995: 0121
Reja govedi, prireja mleka; 0123 Reja pra-
šičev; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega

mesa; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n., 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje, 7440 Ekonomska propagan-
da.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-22183

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02452 z dne 20. 7. 1995 pod
št. vložka 1/01528/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča izbris družbe zaradi preob-
likovanja v samostojnega podjetnika s temi-
le podatki:

Firma: M.M. EXCLUSIVE, proizvod-
no, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: M.M. EXCLUSIVE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jarenina, Vukovski dol 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT

Rg-22186

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00685 z dne 24. 7. 1995 pri
subjektu vpisa METALNA TIS, proizvod-
nja, storitve in trgovina, d.o.o., Zagrebška
20, Maribor, pod vložno št. 1/04484/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti, tipa in omejitev zastopnika
ter uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5536197
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Koren Vladimir, imenovan 29. 5.
1995, Maribor, Štanetova 32, ne more brez
soglasja ustanovitelja sklepati poslov ali
sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: do-
ločanje splošnih pogojev poslovanja; skle-
panje zakupnih pogodb glede lastnih ali tu-
jih sredstev; prenos kakršnihkoli družbenih
pravic na druge; imenovanje vodilnih de-
lavcev; spreminjanje notranje organizacije
družbe.

Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1995: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 6412 Kurir-
ske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 85322
Dejavnost invalidskih organizacij.

Rg-22201

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06403 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa Podjetje za prevozništvo,
proizvodnjo, trgovino in turizem KIPER-
TRANS, d.o.o., Prešernova 7, Lenart v
Slovenskih  goricah,  pod  vložno  št.
1/06709/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in osnovnega kapi-
tala ter  uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5711177
Firma:  KIPER-TRANS,  podjetje  za

prevozništvo, proizvodnjo, trgovino in tu-
rizem, d.o.o.

Osnovni kapital: 2,360.628 SIT
Ustanovitelja: Rajšp Anton ml., Lenart v

Slovenskih goricah, Prešernova 7, vstop
31. 3. 1992, vložek 2,358.228 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Rajšp Anton st., Ma-
ribor, Streliška 95, vstop 31. 3. 1992, vlo-
žek 2.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22209

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00262 z dne 17. 7. 1995 pod
št. vložka 1/08282/02 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5856124002
Firma: POLOPLUS, proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o., Selnica ob Dra-
vi, Črešnjevec 9/a, Podružnica: Ljublja-
na

Skrajšana  firma:  POLOPLUS,  d.o.o.,
Podružnica: Ljubljana

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: Ljubljana, Bitenca 68
Ustanovitelj: Poloplus, proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o., Selnica ob Dravi,
Črešnjevec 9/a, vstop 12. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podgornik Vojko, Maribor, Lackova
78, imenovan 12. 12. 1994, zastopa podruž-
nico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1995: 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javne-
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ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7482 Pakiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-22210

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00261 z dne 17. 7. 1995 pod
št. vložka 1/08282/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5856124001
Firma: POLOPLUS, proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o., Selnica ob Dra-
vi, Črešnjevec 9/a, Podružnica: Maribor

Skrajšana firma: POLOPLUS, d.o.o.,
Podružnica: Maribor

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: Maribor, Lackova 78
Ustanovitelj: Poloplus, proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o., Selnica ob Dravi,
Črešnjevec 9/a, vstop 12. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podgornik Vojko, Maribor, Lackova
78, imenovan 12. 12. 1994, zastopa podruž-
nico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1995: 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5274 Druga popravi-
la, d.n., 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n., 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja, 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7482 Pakiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-22214

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00044 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa PROING, podjetje za pro-
cesno avtomatizacijo in računalniški in-
ženiring, d.o.o., Pekrska 6, Maribor, pod
vložno št. 1/01237/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5304920
Sedež: Pekre-Limbuš, Hrastje 55/b

Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52473 Dejav-
nost papirnic; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje.

Rg-22221

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06520 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SECO, proizvodno in tr-
govsko podjetje, export-import, d.o.o.,
Borova vas 15, Maribor, pod vložno št.
1/03002/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje družbe z omejeno od-
govornostjo v družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5433070
Firma: SECO CONDE IN DRUGI, pro-

izvodno in trgovsko podjetje, export-im-
port, d.n.o.

Skrajšana  firma:  SECO  CONDE  IN
DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Conde Sekou in Conde
Silva, oba iz Maribora, Borova vas 15, vsto-
pila 25. 12. 1994, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Conde Sekou, imenovan 25. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-22223

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00400 z dne 12. 7. 1995 pri
subjektu vpisa Storitveno in trgovsko pod-
jetje  TEAM KAFER  &  LIEBMANN,
d.o.o., Zagernikova 6, Maribor, pod vlož-
no št. 1/03347/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala in zastopnikov ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5455545
Firma: TEAM KAFER & LIEBMANN,

storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 22
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanoviteljica: Liebmann Marianne,

8341 Paldau, Avstrija, Puch 22, vstop 5. 12.
1990, vložek 1,520.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Liebmann Marianne, imenovana 5.
12. 1990, prokurist Tomažič Vitomir, ime-
novan 3. 4. 1995, Maribor, Baševa 8.

Rg-22225

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03800 z dne 9. 8. 1995 pri
subjektu vpisa SPLOŠNA BOLNIŠNICA
MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, Mari-
bor, pod vložno št. 1/00561/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5054150
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Turk Rudi, imenovan 12. 7. 1993,
zastopa zavod z omejitvijo, da sklepa prav-
ne posle v zvezi z nakupom in prodajo ne-
premičnin, razen nepremičnin družbenega
standarda, s soglasjem ustanovitelja, s po-
dročja investicij in stanovanjskih zadev nad
tolarsko protivrednostjo 100.000 DEM, po
sklepu zavoda; Žak Edvard, imenovan 12.
7. 1993, Maribor, Nabrežna ulica 2, zastopa
in predstavlja zavod kot statutarni poob-
laščenec v mejah poslov, ki jih opravlja,
pogodbe pa sklepa z enako omejitvijo kot
direktor zavoda; Šparaš Karel, imenovan 12.
7. 1993, Maribor, Pohorska 6/a, zastopa kot
statutarni pooblaščenec z omejitvijo: v zve-
zi z nakupom in prodajo nepremičnin, razen
nepremičnin družbenega standarda, s so-
glasjem ustanovitelja; s področja investicij
stanovanjskih zadev nad tolarsko protivred-
nostjo 100.000 DEM, po sklepu sveta zavo-
da; Krajnc Ivan, imenovan 12. 7. 1993, Ma-
ribor, Janežičeva 5, zastopa kot statutarni
pooblaščenec z omejitvijo: v zvezi z naku-
pom in prodajo nepremičnin, razen nepre-
mičnin družbenega standarda s soglasjem
ustanovitelja; s področja investicij stano-
vanjskih zadev nad tolarsko protivrednostjo
100.000 DEM, po sklepu sveta zavoda; Sor-
šak Milan, imenovan 12. 7. 1993, Maribor,
Rosinova 2/a, zastopa in predstavlja zavod
kot statutarni pooblaščenec v mejah poslov,
ki jih opravlja, pogodbe pa sklepa z enako
omejitvijo kot direktor zavoda; Javornik
Marjan, imenovan 12. 7. 1993, Lovrenc na
Pohorju, Šolska ulica 10, zastopa in pred-
stavlja zavod kot statutarni pooblaščenec v
mejah poslov, ki jih opravlja, pogodbe pa
sklepa z enako omejitvijo kot direktor zavo-
da; Munda Martin Jožef, imenovan 25. 5.
1994, Pekre-Limbuš, Ipavčeva 12, zastopa
in predstavlja zavod kot statutarni poob-
laščeenec v mejah poslov, ki jih opravlja,
pogodbe pa sklepa z enako omejitvijo kot
direktor zavoda.

Rg-22230

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03047 z dne 21. 8. 1995 pri
subjektu vpisa STUDIO SPORTING, pod-
jetje za svetovanje, storitve in trgovino,
d.o.o., Ptujska cesta 198, Maribor, pod
vložno št. 1/04174/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, zastopnikov in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5519055
Osnovni kapital: 1,823.490 SIT
Ustanovitelja: Vamberger Vasilija in

Vamberger Mirko, oba iz Ptuja, Prečna pot
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10, vstopila 21. 6. 1991, vložila po 911.745
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Vamberger Vasilija, imenovana
21. 6. 1991, zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Vamberger Mirko, imenovan 9. 6.
1994; prokuristka Vamberger Maja, imeno-
vana 9. 6. 1994, Ptuj, Ulica 5. Prekomorske
brigade 3.

Rg-22233

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06562 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa Trgovsko in storitveno pod-
jetje TRYGON, d.o.o., Petra Platovška 3,
Maribor, pod vložno št. 1/05057/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala in zastop-
nikov ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5822262
Firma: TRYGON, trgovsko in storitve-

no podjetje, d.o.o.
Sedež: Maribor, Ulica kraljeviča Mar-

ka, obj. D
Osnovni kapital: 1,508.200 SIT
Ustanovitelj: Kavčič Peter, Maribor, Pe-

tra Platovška 3, vstop 7. 10. 1991, vložek
1.508.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kavčič Peter, razrešen 31. 5. 1995;
direktorica Gerenčer Gizela, imenovana 31.
5. 1995, Maribor, Mladinska ulica 7, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-22243

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06043 z dne 18. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  Trgovsko  podjetje  PRI-
BOR, d.o.o., Ulica talcev 31, Miklavž na
Dravskem polju, pod vložno št. 1/04510/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala in priim-
ka ustanoviteljice ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5537517
Firma:  PRIBOR,  trgovsko  podjetje,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Breznik Gorazd, vložek

900.000 SIT in Breznik Anita, vložek
600.000 SIT, oba iz Miklavža na Dravskem
polju, Ulica talcev 31, vstopila 23. 10. 1991,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-22248

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06499 z dne 21. 8. 1995 pri
subjektu vpisa VITOM, podjetje za grad-
beništvo, inženiring, proizvodnjo, trgovi-
no in storitve, d.o.o., Pušnikova ulica 13,
Maribor, pod vložno št. 1/05572/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala  in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5656303
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Štefok Vinko, vložek

1,425.000 SIT in Štefok Tomaž, vložek
75.000 SIT, oba iz Maribora, Pušnikova uli-
ca 13, vstopila 25. 4. 1992, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-22250

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06685 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa VAL-TON, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Razlagova ulica
1, Maribor, pod vložno št. 1/07728/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5724546
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Samo, Maribor,

Tyrševa ulica 18, vstop 18. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22270

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00085 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa FINEA TRADE, trgovsko
in proizvodno podjetje, izvoz-uvoz, d.o.o.,
Krekova ulica 17, Maribor, pod vložno št.
1/04222/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in dejavnosti ter
uskladitev s standardno klasifikacijo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5512336
Sedež: Maribor, Ulica kraljeviča Mar-

ka 5
Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1995: 1771

Proizvodnja nogavic; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo, 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki, 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo, 5170 Druga trgovina na debelo; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-22274

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00425 z dne 8. 8. 1995 pri subjektu
vpisa PIK SENIOR, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Ulica kra-
ljeviča Marka 5, Maribor, pod vložno št.
1/07024/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, dejav-
nosti, zastopnikov, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.. 5701589
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: PIK, tovarna perila in kon-

fekcije, d.d., Maribor, Ulica kraljeviča Mar-
ka 5, vstop 18. 9. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Anka Mauhar, razrešena 28. 12.
1994; direktor Lapi Gorazd, imenovan 1. 4.
1995, Pekre-Limbuš, Ob Plantaži 20, sklepa
pravne posle nad vrednostjo 30.000 DEM v
tolarski protivrednosti le s soglasjem
skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 8. 8. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n., 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki, 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
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gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje, 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n., 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja, 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čišče-
nje stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 družba ne sme oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 družba ne sme
opravljati trgovine z orožjem in strelivom.

Rg-22277

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06422 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa IC & RO-TEHNIC, trgov-
sko-komercialne storitve, d.o.o., Petrovi-
čeva 1, Maribor, pod vložno št. 1/06323/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje družbe z omejeno odgovornostjo
v družbo z neomejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.. 5666422

Firma: IC & RO-TEHNIC, ROŽIČ &
CO., trgovsko komercialne storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: IC & RO-TEHNIC,
ROŽIČ & CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Rožič Irena in Rožič Da-
niel, oba iz Maribora, Prušnikova ulica 22,
vstopila 29. 12. 1994, vložila po 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Rožič Cvetko, razrešen 29. 12. 1994;
družbenica Rožič Irena, imenovana 29. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Rožič Daniel, imenovan 29. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-22283

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00857 z dne 24. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ALDEBARAN, poslovno
svetovanje, d.d., Partizanska 13/a, Mari-
bor, pod vložno št. 1/09497/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5799180

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hreščak Peter Herbert, razrešen 17.
7. 1995; direktor Vedlin Marjan, imenovan
18. 7. 1995, Hoče, Križna 13, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-22931

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00843 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa PROBANKA, d.d., Razla-
gova 22, Maribor, pod vložno št.
1/03499/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapi-
tala,  uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, dopolnitev Statuta, ti-
pa zastopnika in predložitev zapisnika 5. in
6. seje Zbora banke s temile podatki:

Matična št.: 5459702
Sedež: Maribor, Gosposka ulica 23
Osnovni kapital: 153,000.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Pajenk Romana, imenovana 12. 8.
1991, Maribor, Razlagova 1, zastopa banko
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1995:
65121 Dejavnost bank; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n.; 6711 Storitve finančnih trgov;
6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Opisne dejavnosti: sprejemanje vseh vrst
denarnih depozitov (depozitni posel); daja-
nje in najemanje kreditov (kreditni posel);
nakup menic in čekov (diskontni posel); emi-
sija vrednostnih papirjev in izdajanje denar-
nih kartic (emisijski posel); hramba in uprav-
ljanje z vrednostmi (depo posel); prevzema-
nje in izdajanje poroštev in garancij ter spre-
jemanje drugih obveznosti za svoje
komitente, ki se lahko izpolnijo v denarju
(garancijski posel); opravljanje poslov pla-
čilnega prometa; kupuje in izterjuje terjatve;
sprejemanje nalogov investitorjev, ki se na-
našajo na nakup ali prodajo vrednostnih pa-
pirjev ter izvrševanje takšnih nalogov na bor-
zi ali izven nje za tuj račun in proti plačilu
provizije (posredovanje); kupovanje in pro-
dajanje vrednostnih papirjev za svoj račun, z
namenom pridobivanja dobička (trgovanje);
trgovanje z obveznostjo kupiti ali prodati za
svoj račun vrednostne papirje, ki so predmet
ponudbe in povpraševanja na borzi, po ceni,
ki jo določi pooblaščeni udeleženec v skladu
s pravili borze (posebno borzno trgovanje);
gospodarjenje z vrednostnimi papirji po na-
ročilu in za račun strank proti plačilu provi-
zije (upravljanje s finančnim premoženjem
strank); organiziranje, priprava in izvedba
odkupa novo izdanih vrednostnih papirjev
oziroma odkup novo izdanih vrednostnih pa-
pirjev z namenom njihove nadaljnje prodaje
javnosti (odkupovanje in priprava novih iz-
daj); svetovanje strankam pri izdaji in naku-
pu oziroma prodaji vrednostnih papirjev (in-
vesticijsko svetovanje); opravljanje storitev
pri hranjenju vrednostnih papirjev strank,
shranjenih v klirinško-depotni družbi in
hramba vrednostnih papirjev, ki niso bili jav-
no ponujeni.

Banka opravlja tudi druge posle, primer-
ne za doseganje ciljev njene ustanovitve;
sprememba Statuta z dne 28. 7. 1995.

Rg-22993

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 94/00761 z
dne 26. 9. 1994 pri subjektu vpisa MCA,
računalniški engineering, d.o.o., Židovska
14, Maribor, pod vložno št. 1/07573/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5713188
Osnovni kapital: 1,591.000 SIT
Ustanovitelji: Košar Tomaž, Bled, Za po-

tokom 1, vstop 19. 1. 1993, vložek 540.940
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rakovič
Robert, Maribor, Krekova 14, vstop 19. 1.
1993, vložek 525.030 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Grce Borut, izstop 9. 6. 1993;
Prajner Milan, Maribor, Šarhova 105, vstop
31. 3. 1994, vložek 525.030 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Košar Pavel, razrešen 31. 3. 1994.

Rg-23059

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00882 z dne 1. 9. 1995 pri
subjektu vpisa VIVA LE DONNE, trgovi-
na na drobno in debelo, d.o.o., Majciger-
jeva   11,   Maribor,   pod   vložno   št.
1/09454/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5889120
Sedež: Maribor, Ulica kneza Koclja 14
Dejavnost, vpisana dne 1. 9. 1995: 55301

Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih.

Rg-23060

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00491 z dne 12. 9. 1995 pod
št. vložka 1/09581/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5901227
Firma: L-INSTAL, podjetje za zaključ-

na gradbena dela, d.o.o.
Skrajšana firma: L-INSTAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hoče, Polanska cesta 137
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kirbiš Srečko, Hoče, Po-

lana 3/a, vstop 7. 2. 1995, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lešnik
Mirko, Hoče, Polanska cesta 137, vstop
7. 2. 1995, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lešnik Mirko, imenovan 7. 2. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; prokurist Kir-
biš Srečko, imenovan 7. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1995: 2733
Hladno profiliranje; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev, 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
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izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n., 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah, 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij.

Rg-23063

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04960 z dne 11. 9. 1995 pod
št. vložka 1/09576/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5883555
Firma: RHENINGHAUS, proizvodnja

in prodaja, d.o.o.
Skrajšana   firma:   RHENINGHAUS,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 13/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: BITRON, trgovina, pro-

izvodnja, izvoz-uvoz, zastopanje in inženi-
ring, d.o.o., Maribor, Partizanska cesta 13/a,
vstop 7. 11. 1994, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; TECMAL, S.r.l.,
Torino, Italija, Via Ala di Stura 89, vstop 7.
11. 1994, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cirnski Zoran, imenovan 7. 11. 1994,
Maribor, Terčeva ulica 20, zastopa z omeji-
tvijo, da lahko sklepa kreditne pogodbe, po-
godbe o nakupu in prodaji ter obremenitvi
nepremičnin, pogodbe o oddajanju jamstev
ter pogodbe o prevzemanju meničnih ob-
veznosti, avalov in jamstev v korist tretjih,
kakor tudi pogodbe o zaposlovanju vodilnih
delavcev, otvoritvi poslovalnic ter dajanju
plačil družbenikom le na podlagi soglasja
skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1995:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n., 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,

d.n.; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-23065

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05827 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa KOLOS, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Vosek 38/b, Pernica, pod vložno
št. 1/05985/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, zastopnikov in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.. 5628610
Osnovni kapital: 1,504.019 SIT
Ustanovitelja: Kompan Andreja, Mari-

bor, Matejkova 7, vstop 31. 1. 1992, vložek
209.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lopič Franc, izstop 20. 12. 1994, Kompan
Andrej, Pernica, Vosek 38/b, vstop 20. 12.
1994, vložek 1,295.019 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Lopič Franc, razrešen 20. 12. 1994;
prokuristka Kompan Andreja, imenovana
20. 12. 1994; direktor Kompan Andrej, ime-
novan 20. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-23066

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00224 z dne 30. 8. 1995 pod
št. vložka 1/09572/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5890179
Firma: DR. PETER KRISTAN, specia-

listična ordinacija za stomatološko prote-
tiko, d.o.o.

Skrajšana  firma:  DR.  PETER  KRIS-
TAN, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamnica, Nad čreto 7
Osnovni kapital: 1,511.500 SIT
Ustanovitelj: Kristan Peter, Kamnica,

Nad čreto 7, vstop 3. 11. 1995, vložek
1,511.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kristan Peter, imenovan 3. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1995: 8513
Zobozdravstvena dejavnost; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n., 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki.

Rg-23067

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00538 z dne 5. 9. 1995 pod
št. vložka 1/09574/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900611
Firma: TDR TRADING, družba za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TDR TRADING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Ulica 10. oktobra 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Brečko Zoran, Ruše, Ob

gozdu 14, vstop 3. 5. 1995, vložek 250.000

SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jenuš Voj-
ko, Miklavž na Dravskem polju, Tomažiče-
va ulica 9, vstop 3. 5. 1995, vložek 250.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jurančič
Darinka, Ruše, Aškerčeva 31, vstop 3. 5.
1995, vložek 250.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kos Jasna, Ruše, Vrtna ulica 10,
vstop 3. 5. 1995, vložek 250.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Sajevic Jasna, Mari-
bor, V zavoju 8/a, vstop 3. 5. 1995, vložek
250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sitar Marjeta, Maribor, Majcigerjeva 5, vs-
top 3. 5. 1995, vložek 250.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kos Jasna, imenovana 3. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 9. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2611 Pro-
izvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava narav-
nega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili, 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
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kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo, 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n., 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-23069

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00826 z dne 12. 9. 1995 pod
št. vložka 1/09579/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5908205

Firma: IVERAL, trgovina, proizvod-
nja in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: IVERAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Maribor, Ob ribniku 36
Osnovni kapital: 1,684.800 SIT

Ustanovitelja: Knechtl Jožef, vložek
934.800 SIT in Knechtl Zlatka, vložek
750.000 SIT, oba iz Maribora, Ob ribniku
36, vstopila 11. 7. 1995, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Knechtl Jožef, imenovan 11. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Knechtl Zlatka, imenovana 11. 7. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n., 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
6024 Cestni tovorni promet; 7440 Ekonom-
ska propaganda.

Rg-23070
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00096 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu   vpisa   MERINKA-MELINDA,
d.o.o., Žitna 12, Maribor, pod vložno št.
1/04219/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, dejavnosti, zastop-
nikov, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5509947
Firma: MERINKA-MELINDA, proiz-

vodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MERINKA-MELIN-

DA, d.o.o.
Ustanovitelj: Tovarna volnenih tkanin

Merinka Maribor, p.o., Maribor, Žitna 12,
vstop 26. 8. 1991, vložek 5,269.033,10 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šarman Ana-Marija, razrešena
23. 12. 1994; direktorica Kaučič Nevenka,
imenovana 23. 12. 1994, Maribor, Kotniko-
va ulica 6, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1771 Proizvodnja nogavic; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil,
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki, 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili, 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-

penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7230 Obdelava podat-
kov; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizij-
ske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov, 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 ne sme družba
opravljati trgovine z orožjem in strelivom;
pod šifro I 63.40 ne sme družba opravljati
dejavnosti organizacije in izvedbe transport-
nih poslov po kopnem, vodi in zraku, izda-
janja in posredovanja transportnih doku-
mentov in tovornih listov, organizacije zbir-
nih pošiljk po železnici, cestah, zraku in
morju (tudi z zbiranjem in razdeljevanjem
blaga); pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-23071

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00095 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu   vpisa   MERINKA-TKANINA,
d.o.o., Žitna 12, Maribor, pod vložno št.
1/04217/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, dejavnosti, tipa za-
stopnika, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5509939
Firma: MERINKA-TKANINA, proiz-

vodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana   firma:   MERINKA-TKANI-

NA,  d.o.o.
Ustanovitelj: Tovarna volnenih tkanin

Merinka Maribor, p.o., Maribor, Žitna 12,
vstop 26. 8. 1991, vložek 70,093.483,60
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Repič Janko, imenovan 23. 12. 1994,
Ptuj, Nova vas pri Ptuju 26, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1995: 1712
Priprava in predenje mikanke iz vlaken vol-
nenega tipa; 1713 Priprava in predenje če-
sanke iz vlaken volnenega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke, 1730 Pleme-
nitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1821 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 28512 Druga površin-
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ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela, 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov, 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki, 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7230 Obdelava podat-
kov; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 ne sme družba
opravljati trgovine z orožjem in strelivom;
pod šifro I 63.40 ne sme družba opravljati
dejavnosti organizacije in izvedbe transport-
nih poslov po kopnem, vodi, in zraku, izda-
janja in posredovanja transportnih doku-
mentov in tovornih listov, organizacije zbir-
nih pošiljk po železnici, cestah, zraku in
morju (tudi z zbiranjem in razdeljevanjem
blaga); pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-23072

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00811 z dne 12. 9. 1995 pod
št. vložka 1/09580/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5907926
Firma: DR. STOM, zobna poliklinika

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: DR. STOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Pupinova 6
Osnovni kapital. 1,538.000 SIT
Ustanovitelj: Lovrec Anton, Maribor, Na

prehodu 3, vstop 5. 7. 1995, vložek
1,538.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lovrec Anton, imenovan 5. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1995: 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki, 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8513 Zobozdravstvena dejavnost; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-23075

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06610 z dne 30. 8. 1995 pri
subjektu vpisa AVTOHIŠA KOLMANIČ-
CO, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Zolajeva 15, Maribor, pod vložno
št. 1/09012/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5822122
Osnovni kapital: 115,969.678 SIT
Ustanovitelji: Krajnc Renato, Brezovica

pri Ljubljani, Malovaška 24, vstop 15. 11.
1993, vložek 5,798.483,90 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; MICRAT, ekonomske,
tehnloške in organizacijske storitve, d.o.o.,
Koper, Tumova 5, vstop 15. 11. 1993, vlo-
žek 8,697.725,80 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kolmanič Jožef, Maribor, Ob rib-
niku 13, vstop 15. 11. 1993, vložek
69,581.806,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kolmanič Franc, Maribor, Ob ribniku
13, vstop 15. 11. 1993, vložek
20,294.693,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Filipčič Patricija, Brežice, Bizeljska
59, vstop 15. 11. 1993, vložek
11,596.967,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Krajnc Renato, imenovan 14. 9. 1994,
družbo zastopa z omejitvijo, da lahko skle-
pa pravne posle nad vrednostjo 100.000
DEM le s soglasjem skupščine; prokurist
Kolmanič Jožef, imenovan 14. 9. 1994; pro-
kurist Zadravec Jože, imenovan 14. 9. 1994,
Koper, Tumova 5.

Rg-23078

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06237 z dne 17. 8. 1995 pri
subjektu vpisa SVARUN, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Pe-
snica pri Mariboru, Pesnica pri Maribo-
ru, pod vložno št. 1/04826/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5577080
Osnovni kapital: 1,568.025 SIT
Ustanoviteljica: Pregl Cvetka, Šentilj,

Štrihovec 67, vstop 6. 1. 1992, vložek
1,568.025 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23080

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00851 z dne 30. 8. 1995 pri
subjektu vpisa IMPOL-ORODJA, podjet-
je za projektiranje, svetovanje, izdelavo,
obnavljanje in vzdrževanje orodij, d.o.o.,
Partizanska 38, Slovenska Bistrica, pod
vložno št. 1/04893/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5567769
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Javornik Jožef, razrešen 30. 6. 1996;
direktor Leskovar Vladimir, imenovan 1. 7.
1995, Laporje, Laporje 55, lahko posle gle-
de razpolaganja z nepremičninami, njiho-
vim delom ali o obremenitvi nepremičnin,
prevzemanju jamstev ter po naravi podob-
nih drugih poslov, sklene le na podlagi pred-
hodnega soglasja organa upravljanja usta-
novitelja. Organ upravljanja ustanovitelja
lahko s posebnim sklepom veže sklenitev
posameznih vrst poslov na svoje predhodno
soglasje.

Rg-23081

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06613 z dne 23. 8. 1995 pri
subjektu vpisa B.I.K., inženiring, nepre-
mičnine, gradbena operativa, d.o.o., Kre-
kova  18,  Maribor,  pod  vložno  št.
1/07770/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, de-
javnosti, zastopnikov in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5732727
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kos Ivan, Maribor, Boršt-

nikova ulica 9, vstop 18. 2. 1993, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
FINEA, d.o.o., Maribor, Vita Kraigherja 10,
vstop 18. 2. 1993, vložek 600.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Borec Miklavž,
Maribor, Koroška cesta 118, vstop 18. 2.
1993, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kos Ivan, imenovan 18. 2. 1993, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Borec Mi-
klavž, imenovan 28. 10. 1994.

Dejavnost družbe se spremeni in odslej
glasi: gradbeni inženiring; visoka gradnja;
nizka gradnja in hidrogradnja; inštalacijska
in zaključna dela v gradbeništvu; proizvod-
nja gradbenega materiala; proizvodnja kam-
na, gramoza in peska; promet z nepremični-
nami, menjava in oddajanje v zakup ter
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vzdrževanje nepremičnin; upravljanje v več-
stanovanjskih hišah; projektiranje gradbe-
nih objektov; izdelava tehnične dokumenta-
cije; proizvodnja lesenih stavbnih elemen-
tov; proizvodnja lesenega pohištva in dru-
gih končnih lesenih izdelkov; mizarske
storitve; storitve reklame in ekonomske pro-
pagande; industrijsko in drugo oblikovanje;
organizacija tiska in grafična dejavnost;
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; opravljanje komisijskih poslov; tr-
govsko zastopanje; posredovanje v prometu
blaga in storitev; trgovina na debelo in drob-
no z živilskimi in neživilskimi proizvodi;
leasing strojne in gradbene mehanizacije,
vozil in tehnične opreme; turistične in agen-
cijske storitve; gostinske storitve nastani-
tve, prodaje hrane in pijače; opravljanje pre-
vozov blaga in ljudi v cestnem prometu;
izvoz in uvoz živilskih in neživilskih pro-
izvodov; posredovanje in zastopanje v zu-
nanjetrgovinskem prometu blaga in stori-
tev.

Rg-24159

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05600 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa LESNIK CNC, export-im-
port strojev, orodij in naprav, d.o.o., Uli-
ca heroja Šercerja 55, Maribor, pod vlož-
no št. 1/07045/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, družbenikov, zastopnikov in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5684722
Osnovni kapital: 1,645.394 SIT

Ustanovitelja: Lesnik CNC Mashinen
und Erkzeung GMDH, 7064 Remschalden,
Nemčija, Straigstr. 3, vstop 2. 10. 1992,
vložek 822.697 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kogler Srečko, Maribor, Markljevih
1, vstop 27. 12. 1994, vložek 822.697 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lešnik Martin, imenovan 2. 10. 1992,
7064 Remschalden, Nemčija, Straigstr. 3,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Ko-
gler Srečko, imenovan 27. 12. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-24162

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06643 z dne 23. 8. 1995 pri
subjektu vpisa TIKOM, trgovina, koope-
racija, marketing, d.o.o., Starše 79/a, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/01138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, družbenikov, tipa zastop-
nikov in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.. 5303290
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelj: Klasinc Ivan, Starše, Star-

še 79/a, vstop 28. 11. 1989, vložek
1,505.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Klasinc Irena, izstop 28. 12. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Klasinc Ivan, imenovan 27. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Klasinc Irena, Starše, Starše 79/a, imenova-
na 28. 12. 1994.

Rg-24167

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05275 z dne 30. 8. 1995 pri
subjektu vpisa BEMIRALE, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Bresterniška
ulica  4,  Kamnica,  pod  vložno  št.
1/08238/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje družbe z omejeno od-
govornostjo v družbo z neomejeno odgo-
vornostjo:

Matična št.: 5771676
Firma: BEMIRALE, trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: BEMIRALE, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Bera Marija in Bera Mile,

oba iz Maribora, Gosposvetska cesta 40,
vstopila 20. 4. 1995, vložila po 50.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Bera Marija, imenovana 20. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik Be-
ra Mile, imenovan 20. 4. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-24168

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06426 z dne 30. 8. 1995 pri
subjektu  vpisa  SAMERS,  inženiring  in
marketing, d.o.o., Dupleška 90, Maribor,
pod vložno št. 1/04709/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5577802
Osnovni kapital: 1,612.948 SIT
Ustanovitelj: Burja Samo, Maribor, Be-

zenškova 21, vstop 1. 12. 1991, vložek
1,612.948 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n., 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki, 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki, 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-

govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko,
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo, 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 družba ne sme oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.12 družba ne sme
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.14 družba ne sme opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-24170

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00684 z dne 31. 8. 1995 pri
subjektu vpisa PIK EXCLUSIVE, trgovi-
na na veliko in malo, d.o.o., Ulica kralje-
viča  Marka  5,  Maribor,  pod  vložno  št.
1/05156/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, de-
javnosti, tipa zastopnika, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.. 5583578
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: PIK, tovarna perila in kon-

fekcije, d.d., Maribor, Ulica kraljeviča Mar-
ka 5, vstop 15. 1. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Osrajnik Bojan, imenovan 28. 12.
1994, Maribor, Krčevinska ulica 19, sklepa
pravne posle glede nabave, prodaje ali obre-
menitve nepremičnin in o investicijah nad
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vrednostjo 30.000 DEM, tolarske protivred-
nosti po predhodnem soglasju skupščine
ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 8. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243  Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, 55112 Dejav-
nost penzionov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-

nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čišče-
nje stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 ne sme družba
opravljati trgovine z orožjem in strelivom.

Rg-24171

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00859 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa JACK POINT, podjetje za
organiziranje in izvajanje iger za zabavo,
d.o.o., Mlinska ulica 1, Maribor, pod vlož-
no št. 1/03507/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Schatz Zlatko, razrešen 1. 7. 1995;
direktor Ladinek Dušan, imenovan 1. 7.
1995, Maribor, Dalmatinska ulica 46, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-24172

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06126 z dne 24. 8. 1995 pri
subjektu vpisa FONDHOLDING, družba
za ustanavljanje, financiranje, upravlja-
nje in saniranje družb, d.o.o., Kidričeva
16, Lenart, pod vložno št. 1/07384/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pripojitev
družbe KLEMOS PAD, d.o.o., Lenart, s te-
mile podatki:

Matična št.: 5702003.
Dne 24. 8. 1995 se vpiše pripojitev druž-

be: KLEMOS, proizvodnja avtomobilskih
delov, d.o.o., Lenart, Kidričeva 16 (reg. vlo-
žek 1/3948-00), k družbi: FONDHOLDING,
družba za ustanavljanje, financiranje, uprav-
ljanje in saniranje družb, d.o.o., Lenart.

Rg-24173

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00881 z dne 31. 8. 1995 pod
št. vložka 1/09573/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5907241
Firma: TRANSCOOL, družba za trgo-

vino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TRANSCOOL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Miklavž  na  Dravskem  polju,

Ulica Franca Vauhnika 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zajšek Franc in Zajšek

Tatjana, oba iz Miklavža na Dravskem po-
lju, Ulica Franca Vauhnika 11, vstopila 28.
7. 1995, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zajšek Franc, imenovan 28. 7. 1995,

zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Zajšek Tatjana, imenovana 28. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 31. 8. 1995: 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za
letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 3720 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil, 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci,
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki, 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n., 6022 Storitve taksistov; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
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in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7440 Ekonomska propaganda;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje, 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov.

Rg-24178

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00818 z dne 8. 9. 1995 pri
subjektu vpisa RANCA, trgovina, go-
stinstvo, uvoz-izvoz, d.o.o., Zgornji Du-
plek 90/c, Spodnji Duplek, pod vložno št.
1/02051/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopni-
kov, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.. 5371465
Firma: DRABEX, trgovina, gostinstvo,

uvoz-izvoz, posredništvo, storitve, logisti-
ka, d.o.o.

Skrajšana firma: DRABEX, d.o.o.
Sedež: Maribor, Dogoška cesta 69
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT

Ustanovitelj: Bratuša Branko, izstop
19. 7. 1995; Vidovič Ervin, izstop 19. 7.
1995; Belšak Drago, Maribor, Dogoška ce-
sta 69, vstop 19. 7. 1995, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vidovič Ervin, razrešen 19. 7. 1995; di-
rektor Belšak Drago, imenovan 19. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Bel-
šak Daniel, imenovan 19. 7. 1995, Maribor,
Ulica heroja Tomšiča 1.

Dejavnost, vpisana dne 8. 9. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;

5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n., 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in

usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pod šifro G 52.488 ne sme družba oprav-
ljati trgovine z orožjem in strelivom; pod
šifro I 63.40 sme družba opravljati: odpre-
ma tovora, dejavnost špediterjev, opravlja-
nje drugih dejavnosti pri ravnanju s tovo-
rom, kot so pakiranje, prepakiranje, sortira-
nje, tehtanje.
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Rg-24179

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00900 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ELESTA, trgovina, stori-
tve in proizvodnja, d.o.o, Bezena 11/a, Ru-
še, pod vložno št. 1/05945/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5710669
Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1995: 2524

Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5212 Trgovina na drobno v drugih ne-
speicaliziranih prodajalnah; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati;  52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijskih dejavnosti.

Rg-24180

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05484 z dne  11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa NEVTIBO, proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Uli-
ca Jelenčevih 85, Pekre-Limbuš, pod vlož-
no št. 1/08366/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje družbe z ome-
jeno odgovornostjo v družbo z neomejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5766184

Firma: NEVTIBO, TIŠLER IN DRUŽ-
BENIK, proizvodnja, trgovina in stori-
tve, d.n.o.

Skrajšana firma: NEVTIBO, TIŠLER
IN DRUŽBENIK, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Tišler Boris in Tišler Ne-
venka, oba iz Pekre-Limbuš, Ulica Jelenče-
vih 85, vstopila 26. 12. 1994, vložila po
50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Tišler Nevenka, imenovana 26. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Tišler Boris, imenovan 26. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-24181

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00151 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa WEBRA, mednarodna tr-
govina, transport in marketing, d.o.o., No-
vorogoška 8, Miklavž na Dravskem po-
lju, pod vložno št. 1/01973/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5379814
Osnovni kapital: 8,062.000 SIT
Ustanovitelja: Bratina Zdenka, Maribor,

Borova vas 16, vstop 5. 3. 1990, vložek
4,032.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bratina Zoran, Maribor, Borova vas 16, vs-
top 22. 4. 1994, vložek 4,030.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1995: 2852
Splošna mehanična dela; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij, 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;

5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln, 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
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vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe.

Pod šifro I 63.40 ne sme družba oprav-
ljati izdajanja in posredovanja transportnih
dokumentov in tovornih listov.

Rg-24189

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03226 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu vpisa VOICE, podjetje za trgovi-
no, d.o.o., Na Dobravi 13, Miklavž na
Dravskem polju, pod vložno št. 1/08731/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje družbe z omejeno odgovornostjo
v družbo z neomejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5804884

Firma: STANEA, JERAJ IN DRUGI,
trgovske storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: STANEA, JERAJ IN
DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Jeraj Stanea, vložila
117.250 SIT, in Mohar Amalija, obe iz Mi-
klavža na Dravskem polju, Na Dobravi 13,
vstopili 18. 5. 1994, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Jeraj Stanea, imenovana 18. 5. 1994,
zastopa družbo posamično, brez omejitev.

Rg-24190

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05765 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu vpisa CIKLA PROM, podjetje za
marketing, inženiring in montažo, d.o.o.,
Gajštova 14, Maribor, pod vložno št.
1/01009/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, zastopnikov in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5294525

Firma: CIKLA PROM, marketing, in-
ženiring in montaža, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelja: Milanović Milan in Mila-
nović Branka, oba iz Maribora, Gajštova
14, vstopila 9. 10. 1989, vložila po 750.000
SIT, odgvornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Milanović Milan, imenovan 5. 3. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Milanović Branka, imenovana 29. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-24191

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00886 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu vpisa FORMULA, zavod za izo-
braževanje poklicnih voznikov motornih
vozil in drugo izobraževanje, Vrbanska
30, Maribor, pod vložno št. 1/04465/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5532612
Firma: FORMULA, zavod za srednje

izobraževanje v prometu Maribor
Skrajšana  firma:  FORMULA  MARI-

BOR
Dejavnost, vpisana dne 6. 9. 1995: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 8022 Srednješolsko teh-
niško in poklico izobraževanje; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja med mana-
gerji in delavci.

Rg-24192

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 9471701 z dne 8. 9. 1995 pri
subjektu vpisa DADAS Poslovni sistem,
d.d., Maribor, Partizanska cesta 13/a, pod
vložno št. 1/9451-00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti:

J6522 Drugo kreditno posredništvo;
J6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
J6711 Storitve finančnih trgov; J6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

Rg-24196

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00431 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu vpisa TM-TRADE, podjetje za
storitve in promet blaga, d.o.o., Stross-
mayerjeva 13, Maribor, pod vložno št.
1/07012/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov, dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5694124
Ustanovitelja: Termin, d.o.o., Maribor,

Strossmayerjeva 26, vstop 7. 8. 1992, vlo-

žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Adorjan Franc, Maribor, Muratova 23,
vstop 7. 8. 1992, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Ribič Radovan, iz-
stop 10. 4. 1995; Selčan Aleksander, izstop
10. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 6. 9. 1995: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7413 Raziskovanje trga in
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javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-24197

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00930 z dne 5. 9. 1995 pri
subjektu vpisa SRCE IN OŽILJE, kardio-
loško svetovanje, d.o.o., Slovenska ulica
38/IV, Maribor, pod vložno št. 1/04345/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5889367
Firma: SRCE IN OŽILJE, zdravstve-

na dejavnost in trgovina, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 5. 9. 1995: 85122

Specialistična ambulantna dejavnost; 85143
Druge zdravstvene dejavnosti, d.n., 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-24211

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06474 z dne 18. 9. 1995 pri
subjektu vpisa MAXIMED, trgovsko in go-
stinsko podjetje, d.o.o., Pesnica 61, Pesni-
ca pri Mariboru, pod vložno št. 1/06911/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje družbe z omejeno odgovornostjo
v družbo z neomejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5795699
Firma: MAXIMED-MEDVED & CO.,

trgovsko in gostinsko podjetje, d.n.o.,
Skrajšana firma: MAXIMED-

MEDVED & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Medved Maksimiljan in

Medved Kata, oba iz Pesnice pri Mariboru,
Pesnica 61, vstopila 27. 12. 1994, vložila po
51.288 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Medved Maksimiljan, imenovan
27. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
družbenica Medved Kata, imenovana 27. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-24212

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06912 z dne 18. 9. 1995 pri
subjektu vpisa FOR, trgovina in storitve,
d.o.o., Ulica heroja Tomšiča 3, Maribor,
pod vložno št. 1/02344/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5849969
Sedež: Maribor, Gosposvetska cesta 84
Ustanovitelj: Klemenčič Borislav, izstop

27. 12. 1994; Pregl Drago, Hoče, Pivola 51,
vstop 27. 12. 1994, vložek 1,502.100 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klemenčič Borislav, razrešen 27. 12.
1994; direktor Pregl Drago, imenovan
27. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč, 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-24213

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06402 z dne 15. 9. 1995 pri
subjektu vpisa NEPREMIČNINE, podjet-
je za promet z nepremičninami, trgovino
in storitve, d.o.o., Svetozarevska ulica 10,
Maribor, pod vložno št. 1/04225/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, imena družbenika, tipa
zastopnika in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5510384
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: TI KLUB, finančno pod-

jetje, d.d., Maribor, Svetozarevska ulica 10,
vstop 3. 9. 1991, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kovačič Nada, Maribor, Marčin-
kova 8, imenovana 29. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-24216

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05355 z dne 25. 9. 1995 pri
subjektu vpisa MONKO, storitveno pod-
jetje, d.o.o., Finžgarjeva 23, Maribor, pod
vložno št. 1/05989/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5635144
Osnovni kapital: 2,161.862,55 SIT
Ustanovitelja: Najžar Ivan, Maribor,

Finžgarjeva 23, vstop 20. 6. 1992, vložek
1,138.931,27 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Najžar Mihaela, Maribor, Finžgarje-
va 23, vstop 12. 12. 1994, vložek
1.022.931,28 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-24217

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06438 z dne 15. 9. 1995 pri
subjektu vpisa COUGAR TRONIC, trgo-
vina, import-export, d.o.o., Sveta Ana 16,
Zgornja Ščavnica, pod vložno št.
1/08261/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapi-
tala, zastopnikov in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5802199
Sedež: Sveta Ana, Sveta Ana 16
Osnovni kapital: 1,801.000 SIT
Ustanovitelja: Kramberger Marjan, Sve-

ta Ana, Sveta Ana 16, vstop 5. 4. 1993,
vložek 900.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Niegelhell Siegfried, St. Georgen, Av-
strija, Badendorg 60, vstop 5. 4. 1993, vlo-
žek 900.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kramberger Marjan, imenovan 5. 4.
1993, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Niegelhell Siegfried, imenovan 30. 12.
1994.

Rg-24219

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00585 z dne 11. 9. 1995 pod
št. vložka 1/09577/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900867
Firma: KINO SVEČINA, podjetje za

filmsko in video produkcijo, d.o.o.
Skrajšana   firma:    KINO   SVEČINA,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zgornja Kungota, Slatinski dol

23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Radmilovič Samo in Rad-

milovič Marko, oba iz Zgornje Kungote,
Slatinski dol 23, vstopila 22. 5. 1995, vloži-
la po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Radmilovič Samo, imenovan 22. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Radmilovič Marko, imenovan 22. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1995: 0124
Reja perutnine; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in obdelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
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prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci, 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-

dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 5261

Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-24223

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04811 z dne 13. 9. 1995 pri
subjektu vpisa AS-ASISTENT, poslovno
in kadrovsko svetovanje ter izobraževa-
nje, d.o.o., Glavni trg 17/b, Maribor, pod
vložno št. 1/01230/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5316332
Osnovni kapital: 1,514.500 SIT
Ustanoviteljica: Kralj Majda, Maribor,

Koroška cesta 109/c, vstop 4. 11. 1989, vlo-
žek 1,514.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1995: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6601 Življenjsko zavarovanje;
6603 Druga zavarovanja, razen življenjske-
ga, 6720 Pomožne dejavnosti v zavaroval-
ništvu in pokojninskih skladih; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7450 Dejavnost agencij za zaposlo-
vanje in posredovanje delovne sile; 80422
Drugo izobraževanje d.n.

Pod šifro I 63.40 sme družba opravljati:
odprema tovora, dejavnost špediterjev,
opravljanje drugih dejavnosti pri ravnanju s
tovorom, kot so pakiranje, sortiranje, tehta-
nje; pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-24226

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06207 z dne 13. 9. 1995 pri
subjektu vpisa HELER, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Dupleška cesta 250, Maribor,
pod vložno št. 1/08622/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, družbenikov, dejavnosti,
zastopnikov, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5827060
Firma: MARKTINA, trgovsko, stori-

tveno in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MARKTINA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,636.000 SIT
Ustanovitelja: Heler Bogomil, Maribor,

Dupleška cesta 250, vstop 20. 6. 1993, vlo-
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žek 818.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Polanec Tomislav, Maribor, Talce 33,
vstop 25. 12. 1994, vložek 818.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Heler Bogomil, imenovan 20. 6. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Po-
lanec Tomislav, imenovan 25. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1995: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4531 Električne inštalacije; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2852 Splošna mehanična dela; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil.

Rg-24228

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03134 z dne 13. 9. 11995 pri
subjektu vpisa 3C3, proizvodnja in stori-
tve, d.o.o., Delavsko naselje 3, Miklavž na
Dravskem polju, pod vložno št. 1/08713/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5791294
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanoviteljica: Stapič Pavla, Miklavž

na Dravskem polju, Delavsko naselje 3, vs-
top 1. 7. 1993, vložek 1,501.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-24229

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00466 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa TAPS & HAJTNIK, trgo-
vina z instalacijskim materialom, d.o.o.,
Ilijeva ulica 3, Maribor, pod vložno št.
1/05147/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, družbenikov in
spremembo ter uskladitev s standardno kla-
sifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5583802
Firma: TAPS, trgovina z instalacijskim

materialom, d.o.o.

Skrajšana firma: TAPS, d.o.o.
Ustanovitelji: Cvetek Ljubomira, Oreho-

va vas, Hudourniška 9, vstop 13. 3. 1992,
vložek 2,404.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Hajtnik Jožef, Slovenj Gradec, Pa-
meče 92/a, vstop 17. 5. 1994, vložek
1,564.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hajtnik Alen, Slovenj Gradec, Tomšičeva
5, vstop 17. 5. 1994, vložek 840.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; V & A COM-
PANY, d.o.o., izstop 1. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili, 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in

napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro H 63.40 sme družba
opravljati odpremo tovora, dejavnost špedi-
terjev, opravljanje drugih dejavnosti pri rav-
nanju s tovorom, kot so pakiranje, prepaki-
ranje, sortiranje, tehtanje; pod šifro K 74.12
ne sme družba opravljati revizijske dejav-
nosti; pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja med ma-
nagerji in delavci.

Rg-24234

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00453 z dne 22. 9. 1995 pri
subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
SELNICA  OB  DRAVI,  z.o.o.,  Spodnja
Selnica 5, Selnica ob Dravi, pod vložno št.
1/09592/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti, zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo s temile podatki:

Matična št.: 5151287
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Majster Ivan, razrešen 16. 4. 1995;
direktorica Grahor Lucija, imenovana 17. 4.
1995, Selnica ob Dravi, Črešnjevec 25, za-
stopa in predstavlja zadrugo z omejitvijo,
da sklepa pogodbe o nakupu in prodaji ne-
premičnin po sklepu upravnega odbora.

Dejavnost, vpisana dne 22. 9. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik, 01131 Vinogradništvo; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in  mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano
z živinorejo–mešano kmetijstvo; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Sto-
ritve za živinorejo, brez veterinarskih stori-
tev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
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zil; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244

Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 52.488 ne sme zadruga
opravljati trgovine z orožjem in strelivom;
pod šifro K 74.12 ne sme zadruga opravljati
revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne
sme zadruga opravljati arbitraže in posre-
dovanja med managerji in delavci.

Rg-24236

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05512 z dne 18. 9. 1995 pri
subjektu vpisa DOBIČEK, posredništvo,
storitve,  trgovina  in  gostinstvo,  d.o.o.,
Spodnje Dobrenje 27, Pesnica, pod vložno
št. 1/07491/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega kapi-
tala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5708168
Firma: COLECTA STORITVE, trgo-

vina in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: COLECTA STORIT-

VE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Fartely Zora, izstop 22. 12.

1994; Šoštarič Milan, Maribor, Ulica bratov
Greifov 8, vstop 22. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Fartely Zora, razrešena 27. 12.

1994; direktor Šoštarič Milan, imenovan
22. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi: trgovina, popravila
motornih vozil in izdelkov široke potrošnje:
prodaja, vzdrževanje in popravila motornih
vozil, trgovina na debelo z motornimi vozi-
li, trgovina na drobno z motornimi vozili;
posredništvo in trgovina na debelo, razen z
motornimi vozili: posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki, trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, neomenjene stori-
tve na področju prometa blaga in storitev;
poslovanje z nepremičninami, najem in po-
slovne storitve: poslovanje z lastnimi ne-
premičninami, dajanje lastnih nepremičnin
v najem, agencija v posredništvu v prometu
z nepremičninami; druge poslovne storitve:
računovodske in knjigovodske dejavnosti,
davčno svetovanje, raziskovanje trga in jav-
nega mnenja, podjetniško svetovanje, uprav-
ljanje s holding družbami; zastopanje in po-
sredovanje v prometu blaga in storitev.

Rg-24239

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06183 z dne 20. 9. 1995 pri
subjektu vpisa M MARKETING, podjetje
za  trženje,  trgovino  in  posredništvo,
d.o.o., Malečnik 102, Maribor, pod vložno
št. 1/01496/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, zastopnikov in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5324416
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Bolčina Pavčič Marija, iz-

stop 5. 12. 1994; Bolčina Denis, Maribor,
Ulica Kneza Koclja 31, vstop 5. 12. 1994,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bolčina Pavčič Marija, razrešena
5. 12. 1994; direktor Bolčina Denis, imeno-
van 5. 12. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-24241

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00316 z dne 21. 9. 1995 pod
št. vložka 1/09591/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5890306
Firma:  VOGEL & NOOT,   toplotna

oprema, d.o.o.
Skrajšana  firma:  VOGEL & NOOT,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Svetozarevska 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: VOGEL & NOOT WAER-

METECHNIK A.G., Wartberg 8661, Av-
strija, Grazerstrasse 1, vstop 14. 3. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gasser Heribert, imenovan 14. 3. 1995,
Wartberg 8661, Avstrija Vogel & Noot
Strasse 11, zastopa drubžbo brez omejitev;
prokuristka Puljiz Penšek Jasminka, imeno-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3702 Št. 52 – 19. IX. 1996

vana 14. 3. 1995, Maribor, Terčeva ulica
12.

Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1995: 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom.

Rg-24247

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00594 z dne 19. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ANUBIS, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Razlagova 9/I, Maribor, pod
vložno št. 1/08634/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov,
dejavnosti, zastopnikov in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo s temile po-
datki:

Matična št.: 5783640
Ustanovitelja: Granda Aleksander, Ra-

če, Ješenca 2, vstop 30. 6. 1993, vložek
1,378.174 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Granda Hedvika, izstop 29. 5. 1995; Granda
Darija, Maribor, Gosposka 26, vstop 29. 5.
1995, vložek 256.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Granda Hedvika, razrešena 29. 5.
1995; direktorica Granda Darija, imenova-
na 29. 5. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Granda Aleksander, imeno-
van 29. 5. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 6024 Cestni
tovorni promet; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-

nomska propaganda; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro N 85.141 sme družba
opravljati samo dejavnost fizioterapije.

Rg-24248

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05750 z dne 19. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ENERGOMONT, trgovina
in storitve, d.o.o., Lackova 177/a Pekre-
Limbuš, pod vložno št. 1/03837/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, zastopnikov in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5487773
Osnovni kapital: 1,669.000 SIT
Ustanovitelja: Džafič Sani, vložek 1.000

SIT in Džafič Dino, vložek 1,668.000 SIT,
oba iz Pekre-Limbuš, Lackova 177/a, vsto-
pila 6. 12. 1990, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Džafič Sani, imenovan 27. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Dža-
fič Dino, imenovan 27. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-24249

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00920 z dne 19. 9. 1995 pod
št. vložka 1/09586/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5915783
Firma: HORVAT-EGO & CO., podjet-

je za gostinstvo, trgovino in storitve, d.n.o.
Skrajšana  firma:  HORVAT-EGO  &

CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Ulica Staneta Severja

18
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Horvat Edi, Miklavž na

Dravskem polju, Samova ulica 84, vstop 22.
8. 1995, vložek 1.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Horvat Go-
ran, Maribor, Ulica Staneta Severja 18, vs-
top 22. 8. 1995, vložek 1000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Horvat Goran, imenovan 22. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten, 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-

li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles,
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z ži-
vimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
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gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci, 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki;  5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnost drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131

Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n., 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod šifro G 52.488 ne sme družba oprav-
ljati trgovine z orožjem in strelivom; pod šifro
I 63.21 ne sme družba opravljati obratovanja
postajnih zmogljivosti, obratovanja cest, obra-
tovanja javne razsvetljave; pod šifro I 63.40
sme družba opravljati odpremo tovora, dejav-
nost špediterjev in opravljanje drugih dejav-
nosti pri ravnanju s tovorom, kot so pakiranje,
prepakiranje, sortiranje in tehtanje; pod šifro
K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja med ma-
nagerji in delavci.

Rg-24256

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03679 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AGRO STYRIA, podjetje
za organizacijo pridelave zelenjave in
sadja ter odkup in prodaja na veliko,
d.o.o., Pesnica 48, Pesnica, pod vložno št.
1/06088/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5645719
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Matjašič Drago, Pesnica,

Pesnica 48, vstop 16. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Matjašič Drago, imenovan 16. 4.

1992, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Hirtl Josef, razrešen 25. 5. 1994.

Rg-24259

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00729 z dne 18. 9. 1995 pri
subjektu vpisa SŽ ŽELEZNIŠKA SRED-
NJA ŠOLA MARIBOR, Preradovičeva
33, Maribor, pod vložno št. 1/00900/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in dejavnosti ter uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5183120
Firma:  SLOVENSKE  ŽELEZNICE-

SREDNJA  PROMETNA  ŠOLA  MARI-
BOR

Skrajšana firma: SŽ-SPŠ MARIBOR
Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1995: 5523

Druge nastanitve za krajši čas; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 8021 Srednješolsko splošno
izobraževanje; 8022 Srednješolsko tehniško
in poklicno izobraževanje; 8023 Vzgoja in
izobraževanje v dijaških domovih; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-24263

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00596 z dne 20. 9. 1995 pri
subjektu vpisa VANDA, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Partizanska 22, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/06773/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo s temile podatki:

Matična št.: 5694086
Dejavnost, vpisana dne 20. 9. 1995: 2221

Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pripra-
va in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 55111
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Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln, 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6110 Pomorski promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 52.488 ne sme družba oprav-
ljati trgovine z orožjem in strelivom; pod
šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanja med managerji in de-
lavci; pod šifro J 67.13 sme družba oprav-
ljati samo dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic.

Rg-24266

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05638 z dne 19. 9. 1995 pri
subjektu vpisa TVT, družba za proizvod-
njo grelnikov vode, d.o.o., Industrijska
ulica 1, Lenart, pod vložno št. 1/05629/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, družbenikov, tipa zastopnika
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5045819
Firma: LENTHERM, družba za pro-

izvodnjo grelnikov vode, d.o.o.
Skrajšana firma: LENTHERM, d.o.o.
Ustanovitelj: Tovarna vozil in toplotne

tehnike Maribor, d.o.o., izstop 15. 10. 1994;
LENTHERM-INVEST, vodenje, trženje in
posredovanje, d.o.o., Lenart, Industrijska ce-
sta 1, vstop 15. 10. 1994, vložek
203,790.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grivec Jože, imenovan 15. 10. 1994,
Lenart, Radehova 7, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-24267

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06802 z dne 19. 9. 1995 pri
subjektu vpisa TELEDIGITUM, proizvod-
na in storitvena družba, d.o.o., Titova 46,

Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/08654/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, dejavnosti, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5867266
Firma: RADIO TON, družba za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: RADIO TON, d.o.o.
Sedež: Slovenska Bistrica, Trg svobo-

de 28
Osnovni kapital: 1,572.098 SIT
Ustanovitelja: Hren Aleksander, Sloven-

ska Bistrica, Špindlerjeva 29, vstop 2. 3.
1992, vložek 786.074 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kocijančič Branko, Slovenska
Bistrica, Ulica dr. Jagodiča 7, vstop 14. 9.
1994, vložek 786.024 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1995: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2465
Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko procesno
krmiljenje;  3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7481 Fotografska
dejavnost; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pod šifro 0 92.20 ne sme družba oprav-
ljati televizijske dejavnosti.

Rg-24268

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00454 z dne 15. 9. 1995 pri
subjektu vpisa RAZVOJNI CENTER, ce-
stno prometni institut, d.o.o., Smetanova
75, Maribor, pod vložno št. 1/03298/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, naslova družbenika in za-
stopnika, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5450438
Firma: CESTNO PROMETNI INSTI-

TUT, d.o.o.
Skrajšana firma: RC CPI, d.o.o.

Sedež: Maribor, Mlinska 1
Ustanovitelji: Pavlinič Bojan, Maribor,

Koroška 75, vstop 28. 11. 1990, vložek
532.667 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kajzer-Resnik Jasna, Maribor, Ulica Maro-
hovih 15, vstop 18. 11. 1990, vložek
532.667 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ajd Branko, Ruše, Ajdova ulica 6, vstop 28.
11. 1990, vložek 532.667 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Razvojni center-planiranje,
d.o.o., Celje, Ulica XIV. divizije 14, vstop
18. 11. 1990, vložek 2.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pavlinič Bojan, imenovan 28. 11. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Kajzer Resnik Jasna, imenovana 18. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 15. 9. 1995: 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji.

Rg-24273

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06286 z dne 25. 9. 1995 pri
subjektu  vpisa  BSG-INTERNATIONAL,
podjetje za svetovanje in posredovanje,
d.o.o., Gregorčičeva 37, Maribor, pod
vložno št. 1/04381/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, osnov-
nega kapitala, družbenikov, dejavnosti, za-
stopnikov, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5359759
Firma: BSG-INTERNATIONAL, druž-

ba za svetovanje in posredovanje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: BETRIEBE SERVICE,

Gessellschaft m.b.H., izstop 16. 7. 1991;
Grazer Wechselseitige Versicherung AG,
Graz 8010, Avstrija, Herrengasse 18-20, vs-
top 24. 5. 1994, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ederer Othmar, imenovan 26. 2. 1990,
Graz 8010, Avstrija, Purgleitner str. 10, za-
stopa družbo brez omejitev; prokurist Mikič
Branko, imenovan 24. 5. 1994, Maribor,
Štrekljeva 76.

Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami.

Pod šifro K 74.14 družba ne sme oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-24274

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00384 z dne 25. 9. 1995 pri
subjektu vpisa LARUS, storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ravna ulica 2, Sel-
nica ob Dravi, pod vložno št. 1/08591/00



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 52 – 19. IX. 1996 Stran 3705

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, dejavnosti, zastopni-
kov in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5783500
Ustanovitelja: Perkuš Zoran, vstop

28. 6. 1993 in Perkuš Aleksandra, vstop
20. 3. 1995, oba iz Selnice ob Dravi, Ravna
ulica 2, vložila po 763.697,70 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Perkuš Zoran, imenovan 28. 6. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Perkuš Aleksandra, imenovana 20. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7440 Ekonomska propagan-
da; 9231 Umetniško ustvarjanje in poust-
varjanje.

Rg-24275

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00040 z dne 25. 9. 1995 pri
subjektu vpisa FORTIA, ekonomski inže-
niring in trgovina, d.o.o., Krekova 20, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/04926/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov, dejavnosti, zastopnikov in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo s
temile podatki:

Matična št.: 5576865
Ustanoviteljica: Frangež Nevenka, Ma-

ribor, Krekova 20, vstop 20. 12. 1991, vlo-
žek 1,544.888 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Frangež Dušan, izstop 16. 1. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Frangež Nevenka, imenovana 20.
12. 1991, zastopa družbo brez omejitev;
družbenik Frangež Dušan, razrešen 16. 1.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-

sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Pod šifro G 51.18 družba ne sme oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.12 družba ne sme
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.14 družba ne sme opravljati arbitraže in
posredovanja med managerji in delavci.

Rg-24276

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06416 z dne 25. 9. 1995 pri
subjektu vpisa LEBREHT, trgovsko, sto-
ritveno in gostinsko podjetje, d.o.o., Na-
veršnikova 13, Maribor, pod vložno št.
1/05060/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5599512
Osnovni kapital: 1,609.400 SIT
Ustanovitelja: Lebreht Stanislav, vložek

1,126.580 SIT in Lebreht Dragica, vložek
482.820 SIT, oba iz Maribora, Naveršniko-
va 13, vstopila 7. 1. 1992, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-24277

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05610 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa JOSS, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Pobreška 20, Maribor,
pod vložno št. 1/05542/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala, dejavnosti, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5601509
Sedež: Maribor, Vinarska ulica 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Vlašić Josip, Maribor, Ti-
tova cesta 21, vstop 15. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1995: 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n., 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
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dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 ne sme družba
opravljati trgovine z orožjem in strelivom.

Rg-24282

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05737 z dne 25. 9. 1995 pri
subjektu vpisa HAG, mednarodno trgov-
sko podjetje, d.o.o., Zrkovska cesta 54/a,
Maribor, pod vložno št. 1/05243/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5587506
Osnovni kapital: 1,515.686,30 SIT
Ustanovitelj: Grinschgl Werner J., 8510

Stainz, Avstrija, Graschuh 73, vstop 5. 2.
1992, vložek 1,515.686,30 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-24286

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06511 z dne 25. 9. 1995 pri
subjektu  vpisa  ZOBNA  AMBULANTA,
d.o.o., Bistriška 62, Poljčane, pod vložno
št. 1/08564/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5774110
Osnovni kapital: 1,637.005 SIT
Ustanovitelja: Petrak Metod, Celje, Ko-

šnica 41/b, vstop 22. 6. 1993, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Horvat Marko, Slovenska Bistrica, Tomši-
čeva 22, vstop 20. 12. 1994, vložek
1,537.005 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24291

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00959 z dne 27. 9. 1995 pod
št. vložka 1/09597/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5915856
Firma: SANABILIS, podjetje za zdrav-

stvene storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SANABILIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Maistrova ulica 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Tetičkovič Snežana,

Maribor, Mladinska ulica 21, vstop 13. 9.
1995, vložek 1.500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tetičkovič Snežana, imenovana
13. 9. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1995:
85122 Specialistična ambulantna dejavnost.

Rg-24293

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00161 z dne 26. 9. 1995 pri
subjektu vpisa HAG, mednarodno trgov-
sko podjetje, d.o.o., Zrkovska cesta 54/a,
Maribor, pod vložno št. 1/05243/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, dejavnosti, zastopnikov in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo s
temile podatki:

Matična št.: 5587506
Sedež: Pesnica pri Mariboru, Gačnik

72
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Grinschgl Werner, imenovan 28. 3. 1994,
8510 Stainz, Avstrija, Graschuh 73, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Marin Mi-
roslav, razrešen 22. 2. 1995; prokurist Puc-
ko Štefan, imenovan 22. 2. 1995, Pesnica
pri Mariboru, Gačnik 72.

Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1995: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,

napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatojrev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9305
Druge stroitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 družba ne sme oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 družba ne sme
opravljati trgovine z orožjem in strelivom.

Rg-24294

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 4197/94 z dne 7. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  LETNIH  SAUBERMA-
CHER, odstranjevanje odpadkov, trgovi-
na, transport in špedicija, d.o.o., Lenart,
Kidričeva 8, pod vložno št. 1/3998-00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

 Sklep tukajšnjega sodišča opr. št. Srg
4197/94 z dne 26. 4. 1995, s katerim je
sodišče predlog predlagatelja za vpis spre-
membe kot nepopolen zavrglo, se nadome-
sti z novim sklepom, ki se glasi: pri subjek-
tu vpisa LETNIK SAUBERMACHER, od-
stranjevanje odpadkov, trgovina, transport
in špedicija, d.o.o., vpisanem pod vl. št.
1/3998-00 se v sodni register sodišča vpiše
sprememba oziroma dopolnitev naslednjih
podatkov:

Matična št.: 5512182
Osnovni kapital: 666.000 SIT
Osnovni kapital 4,047.000 SIT
Ustanovitelja: Saubermacher, Dienstlei-

stungs-Aktiengesellschaft, Graz-Avstrija,
Conrad-von Hotzendorf-Strase 162, vstop
4. 1. 1991, vložek 3,035.250, odgovornost:
ne odgovarja; Anton Letnik, Lenart, Kidri-
čeva 8, vstop 4. 1. 1991, vložek 1,011.750
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-24295

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04196 z dne 26. 9. 1995 pod
št. vložka 1/03998/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev poslovne eno-
te s temile podatki:

Matična št.: 5512182002

Firma: LETNIK-SAUBERMACHER,
odstranjevanje odpadkov, trgovina,
transport in špedicija, d.o.o., Lenart, Ki-
dričeva 8, Poslovna enota: Ormož

Skrajšana firma: LETNIK-SAUBER-
MACHER

Pravnoorg. oblika: podružnica

Sedež: Ormož, Hardek 34
Ustanovitelj: LETNIK-SAUBERMACH-

ER, odstranjevanje odpadkov, trgovina,
transport in špedicija, d.o.o., Lenart, Kidri-
čeva 8, vstop 1. 7. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Letnik Anton, imenovan 1. 7. 1994,
Lenart, Kidričeva 8, ki lahko sklepa investi-
cijske pogodbe, dolgoročne kreditne pogod-
be in pogodbe o nakupu in prodaji osnovnih
sredstev v vrednosti nad 100.000 SIT le s
soglasjem skupščine družbenikov.

Dejavnosti podružnice so: vzdrževanje
snage v mestih in naseljih: zbiranje, sortira-
nje, odnašanje, odlaganje in predelava od-
padkov in sekundarnih surovin gospodinj-
stev, obrti in industrije; čiščenje javnih po-
vršin v naselju, zgradbah ter kanalizacije;
pluženje in posipavanje javnih površin v
naselju (zimska služba); urejanje in vzdrže-
vanje parkov, zelenic in nasadov v naselju;
trgovina na drobno z neživilskimi izdelki;
trgovina na debelo z neživilskimi izdelki;
prevoz blaga v cestnem prometu; storitve
notranje špedicije; organizacijsko svetoval-
na dejavnost in posredovanje na področju
prevoza blaga v cestnem prometu; opravlja-
nje avtomehanske servisne dejavnosti na te-
renu; storitve mednarodnega prevoza blaga
v cestnem prometu; storitve mednarodne
špedicije; agencijske storitve pri prevozu
blaga v cestnem prometu.

Rg-24299

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05995 z dne 26. 9. 1995 pri
subjektu vpisa GEA, podjetje za gospo-
darsko svetovanje in trženje, d.o.o., Sve-
tozarevska 10/I, Maribor, pod vložno št.
1/01507/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, družbenikov, dejavnosti, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5373735
Firma: GEA, ekonomsko svetovanje in

inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: GEA INŽENIRING,

d.o.o.
Osnovni kapital: 3,006.873 SIT
Ustanovitelja: Richter Peče Nevenka,

Kamnica, Ulica Klinčevih 8, vstop 17. 11.
1989, vložek 1,503.436,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja;  Richter Dušan, izstop
20. 12. 1994; Peče Pavla, izstop 20. 12.
1994; Peče Peter, izstop 20. 12. 1994; Peče
Ljumobir, Kamnica, Ulica Klinčevih 8, vs-
top 20. 12. 1994, vložek 1,503.436,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalcije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-24302

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06184 z dne 13. 9. 1995 pri
subjektu vpisa FERJAN, proizvodnja, tr-
govina, gostinstvo, inženiring in storitve,
d.o.o., Ledinek 23, Zgornja Ščavnica, pod
vložno št. 1/04448/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, osnov-
nega kapitala, družbenikov dejavnosti, tipa
zastopnika in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5541719
Sedež: Lenart, Spodnji Porčič 22
Osnovni kapital: 1,517.200 SIT
Ustanovitelja: Ferk Janez, Lenart, Ulica

heroja Lacka 61, vstop 7. 8. 1991, vložek
758.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šolar Ana, Gornja Radgona, Orehovski vrh

24, vstop 23. 12. 1994, vložek 758.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ferk Janez, imenovan 27. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Razširi se dejavnost družbe za: druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Dejavnost družbe se odslej glasi: pro-
izvodnja: izdelava raznovrstnih kovinskih
izdelkov, proizvodnja kovinskega reproduk-
cijskega materiala (proizvodnja litih, kova-
nih in stiskanih izdelkov ter proizvodnja
drugega kovinskega reprodukcijskega ma-
teriala), proizvodnja gradbenih in rudarskih
strojev in naprav, proizvodnja drugih stro-
jev in naprav, proizvodnja kmetijskih stro-
jev, proizvodnja strojev za obdelovanje ko-
vin in lesa; trgovina: trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di; gostinstvo - gostinske storitve prehrane;
gradbeništvo: instalacijska in zaključna de-
la v gradbeništvu (napeljava in popravila
gradbenih instalacij, zaključna in obrtna de-
la v gradbeništvu); inženiring: izdelava teh-
nološke in tehnične dokumentacije za gos-
podarske in druge objekte, naprave in nape-
ljave, ter opremo, svetovalni in izvajalski
inženiring; storitve: ekonomske, organiza-
cijske in tehnološke storitve (storitve sveto-
vanja s področja marketinga, organizacije
dela, finančno računovodskih del, kadrova-
nja, prava in druge storitve); zunanjetrgo-
vinska dejavnost: uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih proizvodov, zastopanje tujih
firm v Sloveniji; druge razvedrilne dejav-
nosti d.n.

Rg-24307

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06248 z dne 25. 9. 1995 pri
subjektu vpisa KAIROS, trgovsko, trans-
portno, storitveno in proizvodno podjet-
je, d.o.o., Vojašniška ulica 8, Maribor,
pod vložno št. 1/07282/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5744253
Firma: KAIROS, trgovska, transport-

na, storitvena in proizvodna družba,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,502.980,50 SIT
Ustanoviteljica: Rupar Jasna, Maribor,

Vojašniška ulica 8, vstop 21. 1. 1994, vlo-
žek 1,502.980,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-24311

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05810 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu vpisa CLASIC COMMERCE, tr-
govsko, storitveno in posredniško podjet-
je, d.o.o., Gregorčičeva 18, Maribor, pod
vložno št. 1/03085/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, osnov-
nega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št: 5451981
Firma: CLASIC COMMERCE, trgovi-

na, storitve, posredništvo, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Ovčar Jožef, Maribor, Gre-

gorčičeva 18, vstop 16. 12. 1993, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3708 Št. 52 – 19. IX. 1996

Rg-24313
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06431 z dne 2. 10. 1995 pri
subjektu vpisa BENTRADE, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Žikarce 10/a, Zgornja Kore-
na, pod vložno št. 1/02258/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala, dejavnosti, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5397049
Osnovni kapital: 4.033.000 SIT
Ustanovitelja: Romih Jelena in Romih

Jožef, oba iz Zgornje Korene, Žikarce 10/a,
vstopila 9. 5. 1990, vložila po 2,016.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1995: 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1541 Proizvod-
nja surovega olja in maščob; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1600 Proizvodnja tobačnih izdelkov; 2415
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorjev, 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 3541 Proizvodnja motornih koles;
3542 Proizvodnja koles; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezevnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-

no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na debe-
lo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52484 Trgovina na drobno s ku-
rivom; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.

Rg-24314

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00033 z dne 2. 10. 1995 pri
subjektu vpisa PREKLADE, proizvodnja
in trgovina z gradbenimi materiali, d.o.o.,
Pragersko 106, Pragersko, pod vložno št.
1/08832/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapi-
tala, dejavnosti, zastopnikov in omejitev,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5794382
Sedež: Pragersko, Ptujska cesta 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj:  Bauhuette  Leitl-Werke

GES m.b.H, Avstrija, Linz 4040, vstop 7. 6.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Leitl Martin, imenovan 8. 9. 1994, Linz
4040, Avstrija, Karl-Leitl Strasse 3, za
opravljanje naslednjih opravil mora direk-
tor pridobiti soglasje skupščine družbe s 75
% večino oddanih glasov: opravila, ki pre-
segajo običajno poslovanje; imenovanje
prokuristov in njihov odpoklic; pridobitev
in odtujitev ter obremenitev nepremičnin ali
pravic na le-teh; sklepanje oz. spreminjanje
ali odpravo udeležb; pridobitev drugih pod-
jetij; prokurist Šmigoc Ivan, imenovan 8. 9.
1994, Pragersko, Kolodvorska 9.

 Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1995:
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 5153 Trgovina na debelo z

lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materilom; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-24315

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06424 z dne 2. 10. 1995 pri
subjektu vpisa VABA, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve,
d.o.o., Pod Kozjakom 10, Selnica ob Dra-
vi, pod vložno št. 1/02975/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala, družbenikov in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5431352
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Vaupotič Milan, Selnica

ob Dravi, Pod Kozjakom 10, vstop 1. 9.
1992, vložek 500.667 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jarc Boris, Maribor, Regentova
9, vstop 1. 9. 1992, vložek 500.667 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Strnad Zvonko,
Ruše, Smolnik 54, vstop 1. 9. 1992, vložek
500.666 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lončarič Anton, izstop 29. 12. 1994; Ger-
želj Darinka, izstop 29. 12. 1994.

Rg-24316

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00910 z dne 3. 10. 1995 pod
št. vložka 1/09605/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 5914850
Firma: INTES STORITVE, invalidsko

podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o.

Skrajšana  firma:  INTES  STORITVE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Meljska cesta 19
Osnovni kapital: 1,590.000 SIT
Ustanovitelj: INTES, podjetje mlin in te-

stenine, p.o., Maribor, Meljska cesta 19, vs-
top 19. 7. 1995, vložek 1,590.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovačič Silvo, imenovan 19. 7. 1995,
Maribor, Koroška cesta 65, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1995: 2852
Splošna mehanična dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
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pretežno z živili; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6312 Skladiščenje; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 8532 Izvaja-
nje socialnovarstvenih programov in stori-
tev; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.12. ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-24319

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06421 z dne 4. 10. 1995 pri
subjektu vpisa DAHAR, podjetje za trgo-
vino, gostinstvo in storitve, d.o.o., Ker-
snikova 15/d, Maribor, pod vložno št.
1/06253/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapi-
tala, družbenikov, zastopnikov in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5646251
Sedež: Maribor, Ljubljanska cesta 1/a
Osnovni kapital: 1,743.000 SIT
Ustanoviteljica: Prevolšek Danica, Kam-

nica, Šober 40, vstop 2. 4. 1992, vložek
1,743.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mlekuš Helena, izstop 26. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mlekuš Helena, razrešena 26. 12.
1994; direktorica Prevolšek Danica, imeno-
vana 26. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-24324

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00972 z dne 5. 10. 1995 pod
št. vložka 1/09607/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5915929
Firma: KAMI TRADE, trgovina in sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: KAMI TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 3-5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kamišalič Mustafa, Mari-

bor, Ulica heroja Staneta 18, vstop 11. 8.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kamišalič Mustafa, imenovan 11. 8.
1995, zastopa družbo brez omejitev; proku-
ristka Bec Gabrijela, imenovana 11. 8. 1995,
Maribor, Pobreška cesta 9.

Dejavnost, vpisana dne 5. 10. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila.

Rg-24325

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05812 z dne 3. 10. 1995 pri
subjektu vpisa DASEB, projektiranje in
organizacija, d.o.o., Pri kozolcih 9, Rače,
pod vložno št. 1/08976/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje družbe
z omejeno odgovornostjo v družbo z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5884993
Firma: KOMOČAR J & H, trgovina,

d.n.o.
Skrajšana firma: KOMOČAR J & H,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Maistrova 10
Ustanovitelja: Kropivšek Valentin, iz-

stop 28. 12. 1994; Komočar Jožef in Komo-
čar Hedvika, oba iz Maribora, Maistrova
ulica 10, vstopila 28. 12. 1994, vložila po
60.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kropivšek Valentin, razrešen 28. 12.
1994; družbenik Komočar Jožef, imenovan
28. 12. 1994, zastopa podjetje brez omeji-
tev; družbenica Komočar Hedvika, imeno-
vana 28. 12. 1994, zastopa podjetje brez
omejitev.

Rg-24331
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03678 z dne 2. 10. 1995 pri
subjektu  vpisa  EMOS,  podjetje  za  pro-
izvodnjo, elektromontažne storitve in tr-
govino, d.o.o., Prisojna ulica 67, Maribor,
pod vložno št. 1/01198/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti in uskla-
ditv z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5306400
Osnovni kapital: 3,482.319,60 SIT
Ustanovitelj: Muehlfellner Drago, Kam-

nica, Elektrarniška ulica 13, vstop 27. 12.
1989, vložek 3,482.319,60 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kokol Drago, izstop 9.
6. 1994; Lettinger Aleksander, izstop 9. 6.
1994; Lebar Aleksander, izstop 9. 6. 1994.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: elektromontažne storitve na terenu;
projektiranje nizkonapetostnih elektroinsta-
lacij; izdelava procesne opreme za potrebe
termo in elektro energetike; opravljanje ser-
visnih storitev pri strankah; izvajanje elek-
tričnih meritev jakega in šibkega toka in
strelovodnih naprav ter električnih naprav.

Naslednje dejavnosti se brišejo: pro-
izvodnja: proizvodnja električnih motorjev,
generatorjev ter kompletnih turbogenerator-
jev in motornih generatorjev, transforma-
torjev, ločilnih in razdelilnih naprav in raz-
delilnih plošč, usmernikov, druge električ-
ne opreme za prenos in distribucijo električ-
ne energije, starterjev in kontrolnega pribora
za električne motorje, elektromagnetnih
sklopk in stikal, električnih aparatov za var-
jenje, električnih peči ter drugih električnih
strojev in naprav za industrijo; proizvodnja
sestavnih delov elektronskih aparatov in na-
prav-elektronk, polprevodnikov, integralnih
tokokrogov, uporov, kondenzatorjev, tuljav
in transformatorjev, enot s piezo lastnostmi,
enot z magnetnimi lastnostmi, drugih se-
stavnih delov, ki se vgrajujejo v elektronske
aparate in naprave; proizvodnja radijskih in
TV sprejemnikov ter elektroakustičnih apa-
ratov in naprav - TV sprejemnikov ter to-
vrstnih radiodifuzijskih sprejemnikov, Hi-
Fi naprav, magnetofonov, ozvočevalnih na-
prav in sistemov, avdio naprav in video na-
prav ter specifičnih elementov za te naprave
(kot so stereo dekoderji, izbiralniki kana-
lov, ipd.), proizvodnja anten in antenskih
sistemov ter drugih naprav in pribora, kot
so zvočni pokrovi, transkonverterji ipd.;
proizvodnja komunikacijskih aparatov in
naprav - telefonskih aparatov, telefonskih
central, telegrafskih aparatov, telegrafskih
central, večkanalskih naprav, radijskih ko-
munikacijskih naprav, interkomunikacijskih
naprav, naprav za prenos podatkov, kabel-
skega pribora in opreme za zgornje napra-
ve; proizvodnja merilne in regulacijske
opreme, sredstev za upravljanje in avtoma-
tizacije v industriji in prometu: proizvodnja
merilnih instrumentov in opreme za merje-
nje temperature, kalorij, tlaka, pretoka, ni-
voja, časa, teže, vlažnosti, hitrosti, vrtlja-
jev, pozicije, sestave in drugih spremenlji-
vih količin tekočine in plina, kot so: doda-
jalniki, kazalni instrumenti, indikatorji,
registratorji, merilne doze za električne in
elektronske tehtnice, analizatorji, merilna
pretikala idr., proizvodnja regulacijskih na-
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prav in opreme: regulatorji števila vrtljajev
in regulatorji za posebne namene, pozicio-
nerji, pretvorniki in ojačevalci signalov, do-
zatorji, časovni in frekvenčni releji ipd., pro-
izvodnja opreme, naprav in sistemov za
upravljanje: programatorji za upravljanje
strojev, funkcionalni matematični bloki,
procesni računalniki, telemehanske ciklične
in adresne naprave, telemehanske naprave
in sistemi s terminali, digitalni sistemi za
kronologijo dogodkov, vizualni kazalci, sig-
nalne naprave, signalno-varnostne naprave
v prometu in druge signalno-varnostne na-
prave, proizvodnja sistemov za avtomatsko
upravljanje, komandnih plošč, pultov in
omar z vgrajeno opremo; proizvodnja neo-
menjenih elektronskih aparatov in naprav -
naprav računalne tehnike (procesorji, kal-
kulatorji, obračunski avtomati, terminali,
pomnilniki, vhodno-izhodna naprava, napra-
ve za pripravo podatkov in softvera za na-
vedene naprave), proizvodnja naprav za po-
sebne namene (za radiolokacijo, navigacijo,
teorologijo, avtomobilsko elektroniko, ipd.),
proizvodnja elektromedicinskih aparatov in
naprav; proizvodnja kablov in vodov - za
močan tok, za visokofrekvenčni tok, dina-
mo žice, drugih izolatornih vodov in vrvi
(bakrenih, aluminijastih, aluminij-forum in
jeklenih); proizvodnja termičnih aparatov -
štedilnikov, grelcev, ražnjev, pekačev, apa-
ratov za sendviče in kekse, grelnih plošč,
aparatov za pripravljanje kave, električnih
loncev za kuhanje, bojlerjev, termoakumu-
lacijskih peči, elekričnih radiatorjev, grel-
nikov, klimatizacijskih naprav ipd.; pro-
izvodnja hladilnih aparatov in naprav - hla-
dilnikov, zamrzovalnikov, kombiniranih
hladilno-zamrzovalnih aparatov in naprav,
avtomatov za pripravljanje sladoleda, ulič-
nih aparatov za sokove, naprav za hlajenje
vode, pripravljanje ledu ipd.; proizvodnja
aparatov in naprav za pranje in sušenje -
pralnih strojev za perilo, strojev in naprav
za sušenje perila, strojev za pomivanje po-
sode, ipd., proizvodnja drugih aparatov za
gospodinjstvo - majhnih kuhinjskih apara-
tov, aparatov za osebno higieno, aparatov
za čiščenje; proizvodnja elektroinstalacij-
skega materiala - proizvodnja taljivih in av-
tomatskih instalacijskih varovalk, instala-
cijskih stikal, vtičnic, vtičev, okovov za žar-
nice, elektroinstalacijskih cevi in pribora ter
drugega instalacijskega materiala; proizvod-
nja neomenjenih elektrotehničnih izdelkov
- sobnih in industrijskih svetilk, žarometov,
fluorescentnih svetilk, rudarskih svetilk in
svetilk za motorna in druga vozila, žepnih
in drugih svetilk, električnih aparatov in pri-
borov za motorna vozila, izvzemši iz stekla
in porcelana; storitve: izvajanje manjših
adaptacijskih del na področju elektrotehni-
ke; izvajanje elektromontažnih del jakega
toka v industriji, stanovanjskih in poslovnih
zgradbah; izvajanje elektromontažnih del
šibkega toka, terminalskih mrež, teleinfor-
macijskih sistemov in elementov za varova-
nje objektov; izvajanje elektromontažnih del
strelovodne instalacije in izenačitve poten-
cialov, inženiring na področju elektrotehni-
ke; izdelava elektrotehnične dokumentacije
- projektiranje; prevoz blaga v cestnem pro-
metu - tovora, lokalni in na daljših relacijah
s tovornjaki z drugimi motornimi vozili s
priklopniki; trgovina na debelo in drobno:

trgovina na debelo in na drobno z neživil-
skimi proizvodi: kovinski in železarski pro-
izvodi; valjani, vlečeni in kovani proizvodi
barvne in črne metalurgije; elektrotehnični
in elektronski aparati, radio in TV aparati,
stroji, deli in pribor; elektrotehnični stroji,
naprave, oprema in elektrotehnični material
in svetila; gradbeni, sanitarni, instalacijski
in ogrevalni material; galanterija, bižuteri-
ja, bazarsko blago in igračke; motorna vozi-
la, deli in pribor; sekundarne surovine - od-
padki; tehnična oprema in rezervni deli,
orodje in pribor, reprodukcijski in potrošni
material za oskrbo proizvodnje, obrti, infa-
strukturnih in storitvenih dejavnosti; posre-
dovanje v prometu blaga in storitev; zasto-
panje v prometu blaga in storitev; komisij-
ski posli na področju prometa blaga in stori-
tev; uvoz in izvoz blaga neživilskih
proizvodov (po nomenklaturi trgovinskih
strok); kovinski in železarski proizvodi; va-
ljani, vlečeni in kovani proizvodi barvne in
črne metalurgije; elektrotehnični in elek-
tronski aparati, radio in TV aparati, stroji,
deli in pribor; elektrotehnični stroji, napra-
ve, oprema in elektrotehnični material in
svetila; gradbeni, sanitarni, instalacijski in
ogrevni material; galanterija, bižuterija, ba-
zarsko blago in igračke; motorna vozila, de-
li in pribor; sekundarne surovine - odpadki;
tehnična oprema in rezervni deli, orodja in
pribor, reprodukcijski in potrošni material
za oskrbo proizvodnje, obrti, infrastruktur-
nih in storitvenih dejavnosti; prodaja tujega
blaga s konsignacijskih skladišč; posredo-
vanje v prometu blaga in storitev; zastopa-
nje tujih firm v prometu blaga in storitev;
opravljanje servisnih storitev za vzdrževa-
nje uvožene opreme in trajnih dobrin za
osebno rabo.

Rg-24332

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03820 z dne 2. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ISS SERVISYSTEM, stori-
tve in trgovina, d.o.o., Ulica talcev 1, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/03669/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, osnovnega kapitala, tipa zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5472784
Sedež: Maribor, Kopitarjeva 5
Osnovni kapital: 30,973.902 SIT
Ustanovitelj: ISS SERVISYSTEM MA-

RISCHKA, Gessellschaft m.B.h., Wien, Av-
strija, Sechaschimmelgasse 25, vstop 3. 1.
1991, vložek 30,973.902 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Rajtmajer Bojan, imenovan 16. 6. 1994,
Orehova vas-Slivnica, Ob nadvozu 1, zasto-
pa družbo brez omejitev; prokurist Thalma-
ier Gerald, imenovan 16. 6. 1994, Graz, Av-
strija, Mariatrosterstrasse 43.

Rg-24443

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00876 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa MTB, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Ulica Štrauhovih 39,
Maribor, pod vložno št. 1/08326/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, družbenikov, dejavnosti, za-

stopnikov in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5771161
Firma: MTB, podjetje za inženiring,

trgovino in storitve, d.o.o.
Sedež: Maribor, Meljska cesta 36
Ustanovitelji: Zagorac Milenko, Mari-

bor, Ulica Štrauhovih 39, vstop 22. 4. 1993;
Mlinarič Blaž, Maribor, Ribniška 4, vstop
5. 12. 1994; Koren Vojko, Maribor, Gundu-
ličeva 25, vstop 10. 1. 1995, vsi vložili po
502.386,67 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Zagorac Milenko, imenovan 22. 4.
1993, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Mlinarič Blaž, imenovan 5. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Ko-
ren Vojko, imenovan 10. 1. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1995: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela, 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
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tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo, 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja med managerji in delavci.

Rg-24560

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04747 z dne 11. 4. 1995 pri
subjektu vpisa AVTO NAD, družba za pro-
izvodnjo plastičnih nadgradenj in sestav-
nih delov cestnih vozil, d.o.o., Leningraj-
ska 127, Maribor, pod vložno št.
1/06632/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5750032

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Budna Vladko, Maribor,

Ljubljanska 88 c, vstop 16. 6. 1994, vložek
150.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sagadin Vojko, Cirkovce, Starošince 14 a,
vstop 16. 6. 1994, vložek 150.800 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Muhič Karel, Ma-
ribor, Obrežna 123, vstop 16. 6. 1994, vlo-
žek 754.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja, Brezovnik Tatjana, Maribor, Štantetova
4, vstop 16. 6. 1994, vložek 452.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24562

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00309 z dne 9. 10. 1995 pri
subjektu vpisa PERFEKTA, podjetje za
marketing, inženiring in intelektualne sto-
ritve, d.o.o., Zgornje Hoče 16/a, Hoče, pod
vložno št. 1/01647/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje družbe z
omejeno odgovornostjo v komanditno druž-
bo s temile podatki:

Matična št.: 5336805
Firma: PERFEKTA-PLANINC & CO.,

podjetje za marketing, inženiring in inte-
lektualne storitve, k.d.

Skrajšana  firma:  PERFEKTA-PLA-
NINC & CO., k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež; Maribor, Partizanska cesta 3-5
Ustanovitelja: komanditist, vstop 24. 3.

1995, vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Planinc Milan - komplementar,
Maribor, Bevkova ulica 3, vstop 24. 3. 1995,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Planinc Milan, imenovan 24. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist No-
vak Stanislav, imenovan 24. 3. 1995, Mari-
bor, Veluščkova 1/a.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1995:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zakljjučna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih

kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi žvili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
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in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda, 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 ne sme družba
opravljati  trgovine z orožjem in strelivom.

Rg-24563

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00928 z dne 9. 10. 1995 pri
subjektu vpisa GREENY, podjetje za var-
nost, trgovino in storitve, d.o.o., Močni-
kova 5, Maribor, pod vložno št. 1/01825/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5354846

Firma: GREENY, trgovina in storitve,
d.o.o.

Sedež: Maribor, Počehova 29/b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanoviteljica: Kuhar Jože, izstop
24. 3. 1995; Pušenjak Greta, Maribor, Mi-
klavška 21, vstop 24. 3. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Pušenjak Greta, imenovana 27. 2.
1995, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Protič Nenad, imenovan 24. 3. 1995,
Maribor, Ljubljanska 64.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1995:
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji  lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-

ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja med mana-
gerji in delavci.

Rg-24565
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00107 z dne 9. 10. 1995 pri
subjektu vpisa PITAGORA, proizvodno,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Go-
riška 2, Maribor, pod vložno št. 1/05125/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5584540
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Husel Danilo, Maribor, Go-

riška 2, vstop 28. 1. 1992, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1995: 2852
Splošna mehanična dela; 50101 Trgovina
na debelo z  motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
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Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami;
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v

najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 ne sme družba
opravljati trgovine z orožjem in strelivom;
pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti.

Rg-24568

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00147 z dne 6. 10. 1995 pri
subjektu vpisa HISTAL, podjetje za finan-
siranje, upravljanje in promet z nepre-
mičninami, d.d., Gregorčičeva ulica 37,
Maribor, pod vložno št. 1/03341/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje delniške družbe v družbo z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5450748
Firma: HISTAL, družba za upravlja-

nje, financiranje in promet z nepremični-
nami, d.o.o.

Skrajšana firma: HISTAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Gospejna ulica 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Štampar Rudi, Maribor,

Pri opekarni 24, vstop 12. 12. 1990, vložek
1,400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Krajnc Ana, Maribor, Smetanova ulica 33,
vstop 12. 12. 1990, vložek 100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lazarević Ne-
manja, Kopše Ivo, Staninvest, p.o., Štajer-
ska hranilnica, d.d., SGP Stavbar, o.sol.o.
Maribor, Podjetje za Visoke gradnje, p.o.,
Rupnik Ignac, Kovačič Peter, Pochyla Vik-
tor, Gorjup Ivan, Holcman Jože, Pečovnik
Ljubica, Koren Nada, Pajnkihar Boris, Kegl
Edi, Marinšek Ivan, GIM, svetovanje v grad-
beništvu in stanovanjski izgradnji, Gračanić
Sonja in Voršič Lidija, vsi izstopili 30. 9.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marinšek Ivan, razrešen 1. 12. 1994;
direktor Štampar Rudi, imenovan 1. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1995: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5111 Posred-

ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-24570

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00639 z dne 5. 10. 1995 pod
št. vložka 1/09608/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5901464
Firma: STRADNER & KONIČEK,

družba za trgovino, storitve in zastopa-
nje, d.o.o.

Skrajšana firma: STRADNER &
KONIČEK, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Prešernova ulica 1/I
Osnovni kapital: 1,556.193,20 SIT
Ustanovitelj: STRADNER & KONIČEK

Vermogensverwaltungs, GmbH, Lebring
8403, Avstrija, Philipstrasse 2, vstop 11. 5.
1995, vložek 1,556.193,20 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Stradner Michael, imenovan, 11. 5. 1995,
Lebring 8403, Avstrija, Philipstrasse 2, zas-
topa družbo brez omejitev; prokurist Koni-
ček Marjan, imenovan 11. 5. 1995, Mari-
bor, Trg Dušana Kvedra 2.

Dejavnost, vpisana dne 5. 10. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
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5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo, 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 ne sme družba
opravljati trgovine z orožjem in strelivom;
pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja med managerji in
delavci.

Rg-24594

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00822 z dne 10. 10. 1995
pod št. vložka 1/09612/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgvornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5908108

Firma: EDER-HELOPAL, okenske po-
lice, d.o.o.

Skrajšana   firma:   EDER-HELOPAL,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Selnica ob Dravi, Spodnji Sle-
men 40/k

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Eder Franz, Jagerberg
8091, Avstrija, Grasdorf 58, vstop 21. 8.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Eder Wolfgang, imenovan 21. 8.
1995, Jagerberg 8091, Avstrija, Grasdorf 58;
direktor Benčič Danijel, imenovan 21. 8.
1995, Selnica ob Dravi, Spodnji Slemen
40/k, zastopa in predstavlja podjetje z ome-
jitvijo, da sklepa pravne posle ob spopodpi-
su prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1995:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo,
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja.

Rg-24602

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00208 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa AROLEX, GmbH, L-1628
Luxemburg, 27, rue des Glacis, Podruž-
nica: Arolex Maribor, Radvanjska 122,
Maribor, pod vložno št. 1/09373/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo s temile po-
datki:

Matična št.: 5855616

Sedež: Maribor, Razlagova 22
Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1995:

5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z

mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki, 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-22193

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05821 z dne 18. 8. 1995 pri
subjektu vpisa NARCISA, proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Že-
leznikova  18,  Maribor,  pod  vložno  št.
1/05854/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, družbenikov in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5635284
Firma: NARCISA, družba za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,548.900 SIT
Ustanovitelji: Mihevc Narcisa, Maribor,

Železnikova 18, vstop 22. 1. 1992, vložek
718.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mihevc Ivo, Maribor, Železnikova 18, vs-
top 30. 12. 1993, vložek 564.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Mihevc Mojca, Ma-
ribor, Železnika 18, vstop 30. 12. 1993, vlo-
žek 266.900 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.
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Rg-35196

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00206 z dne 5. 3. 1996 pri
subjektu  vpisa  POKRAJINSKI  ARHIV
MARIBOR, p.o., sedež: Glavni trg 7, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/00501/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo s temile podatki:

Matična št.: 5057183
Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1996: 221

Založništvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 723 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7521 Zunanje zadeve; 80422
Drugo izboraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov.

Rg-35198

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01251 z dne 6. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ALCHROM, proizvodnja
procesne opreme, d.d., sedež: Maribor-
ska cesta 5, Ruše, pod vložno št. 1/01596/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti ter
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in zapisnik skupščine z dne 11. 8. 1995
s temile podatki:

Matična št.: 5144337
Osnovni kapital: 139,620.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1996: 2821

Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal.

NOVO MESTO

Rg-16040

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02365 z dne 6. 6. 1995
pri subjektu vpisa PIONIR – MEHANSKO
KOVINSKI OBRAT Novo mesto, d.d.,
Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto, pod
vložno št. 1/02028/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5547555
Ustanovitelj: Gradbeno industrijsko pod-

jetje PIONIR, p.o., Novo mesto, Kočevarje-
va ulica 1, vstop 20. 12. 1991, vložek
62,766.562,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17576
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01086 z dne 28. 6. 1995
pri subjektu vpisa MIKE, proizvodnja, tr-
govina, d.o.o., Novo mesto, Brod 61, Novo
mesto, pod vložno št. 1/03274/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo sedeža, spre-
membo družbenika, uskladitev dejavnosti,
spremembo pooblastil zastopnikov in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5765013
Sedež: Novo mesto, Brod 74
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Premelč Mihael, izstop 11.

5. 1994; Premelč Miha, Novo mesto, Brod
74, vstop 11. 5. 1994, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Premelč Miha, razrešen 11. 5. 1994
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Premelč Mihael,
Novo mesto, Brod 74, razrešen 11. 5. 1994
in imenovan za zastopnika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelova-
nje sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo
pijač; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 0125 Reja
drugih živali; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 157 Proizvodnja krmil
za prehrano živali; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
192 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 221 Založništvo; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2414 Proizvod-
nja drugih organskih osnovnih kemikalij;
246 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov;
2461 Proizvodnja razstreliv; 2463 Proizvod-
nja eteričnih olj; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2522 Proizvodnja emba-

laže iz plastičnih mas; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
na vozila; 2960 Proizvodnja orožja in streli-
va; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk; 3340 Proizvodnja
optičnih instrumentov in fotografske opre-
me; 3350 Proizvodnja ur; 3511 Gradnja in
popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popra-
vilo čolnov za razvedrilo in šport; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 4521 Splošna gradbena dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
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kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln;  527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 651 Denarno posredništvo; 6512 Dru-
go denarno posredništvo; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6522 Drugo kreditno posred-
ništvo; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 714 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-

tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 927 Druge
dejavnosti za sprostitev; 9271 Prirejanje iger
na srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-25965

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00370 z dne 17. 10. 1995
pri subjektu vpisa LABOD, tovarna obla-
čil Novo mesto, p.o., Seidlova cesta 35,
Novo mesto, pod vložno št. 1/00004/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča osebo,
pooblaščeno za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5037158
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Gole Reberšak Vanja, Trebnje, Jur-
čičeva 22, imenovan 8. 9. 1995, zastopa
podjetje v zunanjetrgovinskem prometu brez
omejitev, razen da potrebuje pri nakupu in
prodaji osnovnih sredstev in sredstev skup-
ne porabe v vrednosti nad 10% vrednosti
poslovnega sklada, sklep delavskega sveta
podjetja.

Rg-25966

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02581 z dne 6. 10. 1995
pri subjektu vpisa ID – INTERIER DE-
SIGN, Novo mesto, d.o.o., Resljeva ulica
1a, Novo mesto, pod vložno št. 1/00667/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo druž-
benika in zastopnika in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5339987
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Košmerl Bojan, vložek

1,200.000 SIT in Košmerl Irena, vložek
300.000 SIT, oba Novo mesto, Volčičeva
26, vstopila 8. 1. 1990, odgovornost: ne od-
govarjata; Bobič Jože, izstop 7. 7. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Bobič Jože, razrešen 7. 7. 1994; di-
rektor Košmerl Bojan, razrešen 7. 7. 1994
in imenovan za družbenika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev kot poslovodja; družbeni-
ca Košmerl Irena, razrešena 7. 7. 1994 in
ponovno imenovana za družbenico, ki za-
stopa družbo brez omejitev kot poslovodja.

Dejavnost se razširi s: storitve v cestnem
prometu.

Dejavnost družbe se odslej glasi: pro-
storsko in urbanistično planiranje in projek-
tiranje; projektiranje gradbenih objektov: iz-
delava in projektiranje gradbeno tehnične
dokumentacije, oblikovanje interierov; in-
ženiring pri gradnji kompletnih objektov ter

oblikovanju interierov; storitve reklame in
ekonomske propagande v okviru prej nave-
denih dejavnosti; knjigovodske storitve in
obdelava podatkov; prodaja na debelo in
drobno, doma in na tujem, blaga iz nasled-
njih trgovskih strok: tekstilni izdelki, kon-
fekcija in izdelki iz krzna, vrvarski izdelki,
izdelki iz konoplje in jute, usnje, sedlarski
in jermenarski izdelki ter potrebščine, ko-
vinski in železarski izdelki, valjani in vleče-
ni izdelki črne in barvaste metalurgije, elek-
trotehnični in elektronski aparati, radijski in
TV sprejemniki, stroji, deli in potrebščine,
elektrotehnični stroji, naprave, oprema in
elektrotehnični material ter svetilna telesa,
gradbeni, sanitarni, instalacijski in ogreval-
ni materiali, pohištvo, keramika, steklo in
porcelan ter plastični izdelki za gospo-
dinjstvo in druge potrebe, kemični izdelki,
barve, laki in potrebščine, starine in umet-
nine, motorna vozila, deli in potrebščine;
posredovanje in zastopanje na področju pro-
meta blaga iz prej navedenih trgovskih
strok, doma in na tujem; posredništvo in
komisijski posli na področju prometa blaga
iz prej navedenih trgovskih strok; proizvod-
nja končnih lesenih izdelkov: proizvodnja
lesenega pohištva, proizvodnja drugih konč-
nih lesenih izdelkov – lesene embalaže, le-
senih stavbnih elementov, galanterije iz le-
sa in plute; izdelava in popravilo lesenih
predmetov; instalacijska zaključna dela v
gradbeništvu: napeljava in popravilo grad-
benih instalacij, zaključna in obrtna dela v
gradbeništvu; visoka gradnja; storitve v
cestnem prometu.

Rg-25973

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00339 z dne 4. 10. 1995
pod št. vložka 1/03795/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5915767
Firma: KEKO – VARICON, družba za

proizvodnjo in razvoj elektronskih kom-
ponent, Grajski trg 15, Žužemberk, d.o.o.

Skrajšana firma: KEKO – VARICON,
d.o.o., Žužemberk

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Žužemberk, Grajski trg 15
Osnovni kapital: 18,473.333 SIT
Ustanovitelja: KEKO, Tovarna keramič-

nih kondenzatorjev, d.d., Žužemberk, Graj-
ski trg 15, vstop 19. 9. 1995, vložek
8,313.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tehnološki razvojni sklad Republike Slove-
nije, d.o.o., Ljubljana, Štefanova 15, vstop
19. 9. 1995, vložek 10,160.333 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Živič Zoran, Medvode, Škofjeloška
c. 21, imenovan 19. 9. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1995: 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
321 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
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gije; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

Rg-27660

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02270 z dne 7. 11. 1995
pri subjektu vpisa AL – TRANSPORT, No-
vo mesto, d.o.o., Mali Slatnik 35a, Novo
mesto, pod vložno št. 1/00579/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5323215
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lukšič Alojzij, Novo me-

sto, Mali Slatnik 35a, vstop 17. 1. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-27661

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01471 z dne 6. 11. 1995
pri subjektu vpisa RIBOGOJNICA TEME-
NICA, Novo mesto, d.o.o., Cesta herojev
10, Novo mesto, pod vložno št. 1/01892/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo fir-
me, sedeža in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5527805
Firma: RIBOGOJNICA TEMENICA,

Ribogojniške in trgovske storitve, Novo
mesto, d.o.o.

Sedež: Novo mesto, Seidlova 10
Osnovni kapital: 1,589.000 SIT
Ustanovitelj: Ribiška družina Novo me-

sto, Novo mesto, Glavni trg 20, vstop 24. 4.
1991, vložek 1,589.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-27662

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02577 z dne 6. 11. 1995
pri subjektu vpisa ASTRO, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Gradac, Gradac
69, Gradac, pod vložno št. 1/03376/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5784743
Osnovni kapital: 1,798.000 SIT
Ustanovitelj: Govednik Peter, Gradac,

Gradac 135, vstop 21. 6. 1993, vložek
1,798.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27664

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02569 z dne 6. 11. 1995
pri subjektu vpisa GLIHA – TRANS, Pod-
jetje za tuzemni in mednarodni transport
in špedicijo, d.o.o., Veliki Gaber, Cesta
15, Veliki Gaber pod vložno št. 1/01245/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5445400
Osnovni kapital: 1,641.000 SIT
Ustanovitelji: Gliha Mirko, vložek

1,631.000 SIT in Gliha Štefanija, vložek
10.000 SIT, oba Veliki Gaber, Cesta 15,
vstopila 2. 7. 1990, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-27665
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02257 z dne 6. 11. 1995
pri subjektu vpisa SIMA, trgovina, stori-
tve, gostinstvo in proizvodnja, Novo me-
sto, d.o.o., Skalna ulica 18, Otočec, pod
vložno št. 1/03100/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo (razširitev) de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5764866
Dejavnost družbe se briše: računalniška

obdelava podatkov in izdelava računalniških
programov.

Družba razširi dejavnost na: dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
računalništvo in z njim povezane dejavno-
sti; proizvodnja in sestavljanje računalniške
opreme; računalniško izobraževanje.

Dejavnost družbe odslej obsega: lastna
ter kooperacijska proizvodnja kovinskih
stavbnih in drugih konstrukcij; proizvodnja
živilskih proizvodov, od tega zlasti pro-
izvodnja kruha in testenin, proizvodnja pe-
karskega peciva, proizvodnja bonbonov in
slaščic, proizvodnja keksov in podobnih iz-
delkov; predelava in konzerviranje mesa,
od tega klanje živine, predelava in konzer-
viranje mesa; instalacijska in zaključna dela
v gradbeništvu, od tega napeljava in popra-
vila gradbenih instalacij, napeljava, popra-
vila in vzdrževanje vodovodnih, toplovod-
nih, plinovodnih in električnih instalacij, za-
ključna in obrtna dela v gradbeništvu, zlasti
fasaderska, teracerska, izolaterska, keramič-
na dela, oblaganje podov in stopnišč z lino-
lejem, gumijem in drugim materialom ter
zaključna dela, opravljena pri gradnji novih
ter vzdrževanju obstoječih stanovanjskih in
drugih hiš ter objektov; urejanje in vzdrže-
vanje stanovanj, stavb, poslovnih in šport-
nih objektov; prevoz potnikov v cestnem
prometu; prevoz blaga v cestnem prometu;
spremstvo izrednih prevozov; prevoz mo-
tornih vozil v cestnem prometu in vlečna
služba; prevoz potnikov s taksi avtomobili;
špedicija; gostinske storitve, od tega: go-
stinske storitve nastanitve, prenočišča, ho-
tel, motel, gostilne, zasebno oddajanje sob;
gostinske storitve prehrane: restavracije s
postrežbo in restavracije s samopostrežbo;
druge gostinske storitve: kavarne, krčme,
točilnice, okrepčevalnice; turistično posre-
dovanje, od tega zlasti: agencije in turistični
uradi; menjalnica; organiziranje in izvaja-
nje športno rekreacijskih dejavnosti ter pri-
reditev; organiziranje in prirejanje sejmov,
razstav ter raznih javnih prireditev; storitve
reklame in ekonomske propagande ter mar-
ketinga; trgovina na debelo in drobno z ne-
živili in živili po nomenklaturi trgovinskih
strok, tudi v tranzitu na terenu; storitve na
področju prometa, od tega neomenjene sto-
ritve, zlasti agencijske, posredniške, komi-
sijske, zastopniške storitve; poslovne stori-
tve, od tega druge neomenjene storitve, zla-
sti administrativne storitve, fotokopiranje in
razmnoževanje dokumentacije; dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
računalništvo in z njim povezane dejavno-
sti; proizvodnja in sestavljanje računalniške
opreme; računalniško izobraževanje odra-
slih (tečaji); obrt in osebne storitve, od tega
zlasti popravilo in vzdrževanje cestnih mo-
tornih vozil, avtopralnica, vulkanizerstvo,
skrb za vzdrževanje voznega parka po naro-

čilu strank, izdelava raznovrstnih kovinskih
izdelkov za gospodinjstva ali osebno rabo,
ki se opravlja po posebnem individualnem
naročilu, storitve kovinsko predelovalne
obrti (popravilo strojev, naprav in neome-
njenih manjših kovinskih izdelkov).

Rg-27666

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01010 z dne 7. 11. 1995
pri subjektu vpisa K & G EXPORT – IM-
PORT, trgovina in storitve, d.o.o., Novo
mesto, K Roku 81a, Novo mesto, pod vlož-
no št. 1/02422/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo družbeni-
kov in zastopnikov in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5636604
Sedež: Novo mesto, K Roku 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Grmaš Irena, Novo mesto,

K Roku 72, vstop 5. 5. 1992, vložek 187.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grmaš Pa-
vle, Novo mesto, K Roku 81a, vstop 8. 5.
1994, vložek 187.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Čečelič Janez, Novo mesto, Re-
grča vas 29, vstop 8. 5. 1994, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kesić Radomir, Novo mesto, Kotarjeva 4,
vstop 8. 5. 1994, vložek 375.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Bučar Zdravko, Do-
lenjske Toplice, Roška cesta 1, vstop 8. 5.
1994, vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Grmaš Pavle, imenovan 8. 5. 1994,
zastopa družbo kot namestnik direktorja,
brez omejitev; družbenik Kesić Radomir,
imenovan 8. 5. 1994, zastopa družbo kot
namestnik direktorja, brez omejitev.

Rg-27670

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00366 z dne 9. 11. 1995
pod št. vložka 1/03806/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5921368
Firma: FINRAC, Družba za poslovne

storitve, d.o.o., Mirna
Skrajšana firma: FINRAC, d.o.o., Mir-

na
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Mirna,  Cesta  III:  bataljona

VDV 41
Osnovni kapital: 1,638.000 SIT
Ustanoviteljica: Kolenc Jožica, Šentru-

pert, Prelesje št. 6, vstop 3. 10. 1995, vložek
1,638.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kolenc Jožica, imenovana 3. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1995: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
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Rg-27671

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01731 z dne 8. 11. 1995
pri subjektu vpisa UPS, upravljanje in sto-
ritve, Novo mesto, d.o.o., Velika Cikava
22, Novo mesto, pod vložno št. 1/01095/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, povečanje osnovnega kapi-
tala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5383552
Sedež: Novo mesto, Podbevškova ul. 4
Osnovni kapital: 1,502.148 SIT
Ustanovitelj: Bencik Bojan, Straža, Sta-

ra cesta 39, vstop 22. 12. 1993, vložek
1,502.148 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27673

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02888 z dne 22. 11. 1995
pri subjektu vpisa TESNILA, tovarna in-
dustrijskih tesnil in orodij, d.o.o., Velika
Loka,  Velika  Loka,  pod  vložno  št.
1/01785/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča skrajšano firmo in nadzorni svet, spre-
membo družbenikov in pooblastil zastopni-
ka, povečanje deležev, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5496055
Skrajšana firma: TESNILA TIT, d.o.o.,

Velika Loka
Osnovni kapital: 62,270.557,30 SIT
Ustanovitelji: TESNILA Trebnje, p.o.,

Novo mesto, Velika Loka, vstop 24. 4. 1991,
vložek 3,683.667,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Babič Kazimir, izstop 15. 12.
1994; Barle Jože, Trebnje, Rimska cesta 13,
vstop 24. 4. 1991, vložek 1,159.029,90 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bartolj Franc,
Šentrupert, Bistrica 6, vstop 24. 4. 1991,
vložek 3,387.075 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Benedičič Marko, Velika Loka, Ča-
tež 24, vstop 24. 4. 1991, vložek 908.407
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Borštnar
Drago, Tržišče, Tržišče 14/b, vstop 24. 4.
1991, vložek 1,084.893 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Brinovec Miroslav, izstop 15.
12. 1994; Gaberc Vida, izstop 15. 12. 1994;
Drgan Martin, izstop 15. 12. 1994; Godnja-
vec Drago, Trebnje, Benečija 7, vstop 24. 4.
1991, vložek 2,077.953,40 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Gorenc Anton, Šentru-
pert, Šentrupert 111, vstop 24. 4. 1991, vlo-
žek 3,575.535,40 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Gorjup Martin, Trebnje, Cankarje-
va 23, vstop 24. 4. 1994, vložek
1,202.225,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kastelic Jože, Velika Loka, Iglenik
12, vstop 24. 4. 1991, vložek 852.348,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kmet Pa-
vel, Trebnje, Stari trg 5, vstop 24. 4. 1991,
vložek 75.449,70 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kramar Peter, izstop 15. 12. 1994;
Kržan Andreja, izstop 15. 12. 1994; Logar
Milena, Trebnje, Ul. mladinskih brigad 5,
vstop 24. 4. 1991, vložek 688.673,80 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lovše Franci,
Mokronog, Puščava 11, vstop 24. 4. 1991,
vložek 978.714 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lovše Janez, izstop 15. 12. 1994; Lu-
štek Jože, Trebnje, Praproče 1, vstop 24. 4.
1991, vložek 1,099.490 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pančur Ralph, izstop 15. 12.

1994; Pevec Ciril, Trebnje, Slakova 38, vs-
top 24. 4. 1991, vložek 1,385.432,30 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pintarič Jože,
Trebnje, Reber 4, vstop 24. 4. 1991, vložek
1,111.213,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Poljanc Marjan, Trebnje, Dečja vas
23, vstop 24. 4. 1991, vložek 1,090.444,70
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ponikvar
Vladimir, Trebnje, Cankarjeva 25, vstop 24.
4. 1991, vložek 1,047.172,70 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Prosen Janez, Šentvid,
Temenica 29, vstop 24. 4. 1991, vložek
845.732,60 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Sevšek Anton, izstop 15. 12. 1994; Šepic
Stane, Trebnje, Ulica OF 10, vstop 24. 4.
1991, vložek 914.673,80 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Tkavc Franc, Mirna, Cesta
III. bataljona VDV 51, vstop 24. 4. 1991,
vložek 901.230,90 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Udovč Lepold, Trebnje, Pehanije-
va 1, vstop 24. 4. 1991, vložek 1,800.054
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zgonc Pa-
vel, izstop 15. 12. 1994; Žefran Jure, Veliki
Gaber, Veliki Gaber 84, vstop 24. 4. 1991,
vložek 226.349 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Babič Jože, Velika Loka, Mačkovec
9, vstop 21. 12. 1991, vložek 806.339,30
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bahun Vla-
dimir, izstop 15. 12. 1994; Erjavec Marko,
Velika Loka, Velika Loka 18, vstop 21. 12.
1991, vložek 946.618,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gašperšič Franc, Mirna, Šev-
nica 12, vstop 21. 12. 1991, vložek
870.177,30 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Gliha Bojan, Velika Loka, Mali Videm
1, vstop 21. 12. 1991, vložek 810.074,10
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grden
Aleš, Velika Loka, Martinja vas 34, vstop
21. 12. 1991, vložek 626.441,40 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Hribar Jože, Velika
Loka, Dolga njiva 13, vstop 21. 12. 1991,
vložek 636.442,90 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kašič Tone, Mirna, Trbinc 16, vs-
top 21. 12. 1991, vložek 687.253 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kolbezen Leopold,
Črnomelj, Cesta padlih borcev 5, vstop
21. 12. 1991, vložek 898.149,80 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kos Bojan, Trebnje,
Dol. nemška vas 42, vstop 21. 12. 1991,
vložek 826.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kovačič Alfonz, Šentjanž, Svinjsko
30a, vstop 21. 12. 1991, vložek 869.683,90
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovačič
Igor, Velika Loka, Velika Loka 41, vstop
21. 12. 1991, vložek 863.745,90 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kozlevčar Beno, Ve-
lika Loka, Velika Loka 24a, vstop 21. 12.
1991, vložek 685.328,80 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Košir Jože, Velika Loka, Šent-
lovrenc 15, vstop 21. 12. 1991, vložek
725.575 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kravcar Jože, Velika Loka, Škovec 14, vstop
21. 12. 1991, vložek 787.862 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Lamovšek Branko, Treb-
nje, Cankarjeva 39, vstop 21. 12. 1991, vlo-
žek 764.409 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Medvešek Jože, Velika Loka, Velika Lo-
ka 61, vstop 21. 12. 1991, vložek 848.864
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mežan
Martina, Trebnje, Belšinja vas 12, vstop 21.
12. 1991, vložek 776.898,70 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Mlakar Roman, Treb-
nje, Dol. nemška vas 12, vstop 21. 12. 1991,
vložek 928.445 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Novak Franc, Velika Loka, Trnje 4,

vstop 21. 12. 1991, vložek 735.443,70 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Omahen Mar-
ko, Trebnje, Studenec 8, vstop 21. 12. 1991,
vložek 685.082 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ostanek Franc, Velika Loka, Dolenje
Praproče 1, vstop 21. 12. 1991, vložek
771.296,40 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Oven Miro, Velika Loka, Mali Videm 8,
vstop 21. 12. 1991, vložek 808.719,60 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ozimek Igor,
Velika Loka, Mrzla Luža 5, vstop 21. 12.
1991, vložek 640.468,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ozimek Edo, izstop 15. 12.
1994; Perko Silvo, Trebnje, Lukovek 2, vs-
top 21. 12. 1991, vložek 697.615,60 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Radelj Tea,
Trebnje, Slakova 7, vstop 21. 12. 1991, vlo-
žek 977.964,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rajnar Stane, Velika Loka, Krtina 7,
vstop 21. 12. 1991, vložek 805.193,70 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ratajc Marko,
izstop 15. 12. 1994; Rus Mojca, Velika Lo-
ka, Velika Loka 40a, vstop 21. 12. 1991,
vložek 563.299,70 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Strajnar Andrej, Trebnje, Klemen-
čičeva 6, vstop 21. 12. 1991, vložek
762.149,90 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Strajnar Franc, Šentrupert, Dol. Jesenice
14, vstop 21. 12. 1991, vložek 731.114 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šalehar Alojz,
Trebnje, Blato 20, vstop 21. 12. 1991, vlo-
žek 947.428,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Tomažič Stanislav, Velika Loka, Ve-
lika Loka 39, vstop 21. 12. 1991, vložek
977.198,40 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Tomažin Jože, Velika Loka, Korenitka
8, vstop 21. 12. 1991, vložek 728.720,80
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Uhan Ka-
rel, Trebnje, Ul. Dolenjskega odreda 13, vs-
top 21. 11. 1991, vložek 780.481 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zupančič Franc,
Velika Loka,  Veliki Videm 6, vstop 21. 12.
1991, vložek 821.461,80 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zupančič Jože, Dobrnič, Do-
lenje Selce 1, vstop 21. 12. 1991, vložek
731.639,60 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Tesnila Inženiring, export-import, d.o.o.,
Šentrupert, Slovenska vas 5, vstop 21. 12.
1991, vložek 4,650.703,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bartolj Franc, razrešen 21. 12. 1994
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, razen pri naslednjih po-
slih, kjer potrebuje soglasje nadzornega sve-
ta: nabava, prodaja in obremenitev nepre-
mičnin; odpiranje podružnic in obratov ali
njihovo zapiranje; najemanje posojil ali da-
janje poroštev, ki presežejo znesek 50% ka-
pitala družbe; sklepanje trajnih poslov prek
enega leta z drugimi partnerji; dajanje poso-
jil znotraj družbe, ki presežejo znesek 50%
kapitala družbe.

Člani nadzornega sveta: Gabrijel Anka,
Borštnar Drago in Godnjavec Drago, vsi
vstopili 21. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1995: 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 343 Proizvodnja delov in dodatne
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opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 501 Trgovina z motornimi vozili; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 516 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in
analize.

Rg-27675

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02855 z dne 9. 11. 1995
pri subjektu vpisa VINGRAD, Podjetje za
izvajanje storitev na področju gradbeniš-
tva, trgovine, tehničnih in poslovnih sto-
ritev, d.o.o., Novo mesto, Kristanova 52,
Novo mesto, pod vložno št. 1/00546/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala z lastnimi sredstvi in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5321247
Osnovni kapital: 2,086.270 SIT
Ustanovitelja: Bele Vincenc, Novo me-

sto, Nad mlini 1, vstop 17. 1. 1990, vložek
1,564.702,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bele Marko, Novo mesto, Kristanova
52, vstop 17. 1. 1990, vložek 521.567,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27677

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02264 z dne 6. 11. 1995
pri subjektu vpisa LAHINJA, servisno pro-
dajni  in  prevozniški  center,  Gradac,
d.o.o., Gradac 131, Gradac, pod vložno št.
1/00742/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5343178
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Molek Janez, Gradac, Gra-

dac 131, vstop 13. 3. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27679

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01454 z dne 10. 11. 1995
pri subjektu vpisa SMER – TECH, podjet-
je za domačo in mednarodno trgovino,
d.o.o., Novo mesto, Cesta herojev 48, No-
vo mesto, pod vložno št. 1/02709/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo družbenikov, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5675731
Sedež: Novo mesto, Turkova 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ozimek Danilo, Novo me-

sto, Turkova 2, vstop 21. 9. 1992, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pegas, mednarodni transporti, d.o.o., Novo
mesto, Turkova 2, vstop 16. 5. 1994, vložek
1,400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27680

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01542 z dne 10. 11. 1995
pri subjektu vpisa BAKS, trgovina, inženi-
ring, storitve, Novo mesto, d.o.o., Gor.
Kamenje 7a, sedež: Gor. Kamenje 7a, No-
vo mesto, pod vložno št. 1/03352/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5766290
Firma: BAKS, trgovina in inženiring,

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BAKS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bašelj Slavko in Bašelj

Vida, oba Novo mesto, Gor. Kamenje 7a,
vstopila 31. 5. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-27681

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02483 z dne 10. 11. 1995
pri subjektu vpisa JAPI, Proizvodno in tr-
govsko podjetje, Trebnje, d.o.o., Paradiž
4, Trebnje, pod vložno št. 1/00941/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo oziroma povečanje kapitala z novimi
vložki, spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5365341
Osnovni kapital: 1,637.000 SIT
Ustanoviteljica: Prosenik Marija, Treb-

nje, Paradiž 4, vstop 2. 2. 1990, vložek
1,637.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Prosenik Marija, razrešena 2. 12.
1994; direktor Prosenik Janez, imenovan
2. 12. 1994, Trebnje, Paradiž 4, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-27682

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02487 z dne 10. 11. 1995
pri subjektu vpisa KNJIŽNICA MIRANA
JARCA Novo mesto, p.o., Cesta koman-
danta Staneta 26, 28, Novo mesto, pod
vložno št. 1/00069/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5052220
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Pleničar Andreja, imenovana 1. 12.
1994, Novo mesto, Košenice 56, kot vršilka
dolžnosti ravnateljice zastopa in predstavlja
zavod neomejeno, razen v primeru prometa
z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje
ustanovitelja; zastopnik Mežan Janez, raz-
rešen 1. 12. 1994.

Rg-27684

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00379 z dne 13. 11. 1995
pod št. vložka 1/03808/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos iz OS Nova
Gorica, spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, uskladitev dejavnosti in spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5750555
Firma: TIJANAMAK, podjetje za tr-

govino, uvoz, izvoz in gostinstvo, d.o.o.,
Novo mesto

Skrajšana firma: TIJANAMAK, d.o.o.,
Novo mesto

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novo mesto, Kočevarjeva 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stanojevski Zoran, Skopje,

Makedonija, Bul. Avnoj 84/1-15, vstop 8.
12. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Logar Silvo, razrešen 1. 9. 1995; di-
rektor Poglavc Stojan, imenovan 1. 9. 1995,
Straža pri Novem mestu, Resa št. 6, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
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som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 517 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 554 Točenje pijač in napitkov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-27685

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02568 z dne 13. 11. 1995
pri subjektu vpisa OAT, podjetje za spe-
cialne gradnje, d.o.o., Novo mesto, Ada-
mičeva 40, Novo mesto, pod vložno št.
1/02828/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in skrajšane firme,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo

zastopnikov, uskladitev dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5709075
Firma: OAT, podjetje za specialne

gradnje, d.o.o.
Skrajšana firma: OAT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,740.000 SIT
Ustanovitelj: OAT Bohr - und Fugen-

technik Gesellschaft mbH., A-9800 Spit-
tal/Drau, Avstrija, Ortenburgerstrasse 27,
vstop 29. 10. 1992, vložek 1,740.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Juren Peter, Ljubljana, Kebetova št. 24,
imenovan 22. 12. 1994, zastopa brez omeji-
tev – samostojno; direktor Lamprecht Eck-
hart, Afritz A-9542, Lierzberg 42, razrešen
22. 12. 1994 in imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995: 291
Proizvodnja strojev za proizvajanje in izko-
riščanje mehanske energije, razen motorjev
za letala in motorna vozila; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
292 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na debe-

lo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi  kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 602
Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 714 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-27686

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00037 z dne 10. 11. 1995
pri subjektu vpisa BORSAN – Ingeniring,
trgovina in glasbeni studio “LUCA” No-
vo mesto, d.o.o., Lebanova 38, Novo me-
sto, pod vložno št. 1/01548/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
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konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme in zastopnika, spremembo družbe-
nikov, poslovnih deležev, družbene pogod-
be in povečanje osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5451680

Firma: RECORDING STUDIO LUCA,
inženiring in trgovina, d.o.o., Novo mesto

Skrajšana firma: RSL, d.o.o., Novo me-
sto

Osnovni kapital: 6,185.000 SIT

Ustanovitelja: Borsan Katjuša, Novo me-
sto, Lebanova 38, vstop 21. 12. 1990, vlo-
žek 3,092.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Žunič Franc, izstop 31. 12. 1994; Bor-
san Tomaž, Novo mesto, Lebanova 38, vs-
top 31. 12. 1994, vložek 3,092.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Borsan Katjuša, imenovana 31. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev, kot po-
slovodja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1995:
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7481 Fotografska de-
javnost; 8042 Drugo izobraževanje; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-27687

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02437 z dne 13. 11. 1995
pri subjektu vpisa PLASTOFORM, tovar-
na plastičnih elementov, d.d., Šmarjeta,
Šmarjeta 64, Šmarješke Toplice, pod vlož-
no št. 1/01828/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o.,
spremembo firme, spremembo pooblastil za-
stopnika, uskladitev dejavnosti in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5284635
Firma: PLASTOFORM, tovarna pla-

stičnih elementov, d.o.o., Šmarjeta
Skrajšana   firma:   PLASTOFORM,

d.o.o., Šmarjeta
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Gregorčič Franc, Šmarješke Topli-
ce, Šmarjeta 29, razrešen 21. 12. 1994 in
imenovan za zastopnika, ki lahko posle raz-

polaganja z nepremičninami, njihovim de-
lom ali obremenitvijo nepremičnin, prev-
zemanju jamstev ter druge po naravi podo-
bne posle sklene na podlagi predhodnega
soglasja skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje.

Rg-27695

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02261 z dne 13. 11. 1995
pri subjektu vpisa INFOTEHNA, informa-
cijski inženiring, d.o.o., Novo mesto, Tr-
dinova 4, sedež: Trdinova 4, Novo mesto,
pod vložno št. 1/00298/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5283205
Ustanovitelji: Infotehna, informacijski

inženiring, d.o.o., Novo mesto, Trdinova 4,
vstop 27. 12. 1989, vložek 20.639,10 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jakovljević Če-
domir, Novo mesto, Nad mlini 4, vstop
27. 12. 1989, vložek 22.936,90 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kastrevc Roman, No-
vo mesto, Šegova 68, vstop 27. 12. 1989,
vložek 10.695,70 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Šprah Vladimir, izstop 31. 12.
1992; Piližota Ivica, Zagreb, Hrgoviči 38,
vstop 27. 12. 1989, vložek 22.936,90 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lukšič Alenka,
Dolenjske Toplice, Na griču 1, vstop 27. 12.
1989, vložek 3.175,20 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Viskovič Branka, izstop 31. 12.
1992; Thorževskij Sergij, Novo mesto, Vol-
čičeva 41, vstop 27. 12. 1989, vložek
3.175,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petrič Tatjana, Šnidaršič Jadran, Turk Mir-
ko, Erdeljac Tihomir, Vovk Gorazd in Ve-
selič Bojan, vsi izstopili 31. 12. 1992.

Rg-27696

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00378 z dne 14. 11. 1995
pod št. vložka 1/03797/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev namerava-
ne firme s temile podatki:

Matična št.: 5919487
Firma:   NEOPLAN,   Projektivni  biro,

d.o.o.
Skrajšana firma: NEOPLAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Kočevarjeva 2
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT

Ustanovitelja: Malenšek Jože, Novo me-
sto, Nad mlini 76, vstop 19. 10. 1995, vlo-
žek 759.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Žerajić Duško, Novo mesto, Ulica Slav-
ka Gruma 70, vstop 19. 10. 1995, vložek
759.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Malenšek Jože, imenovan 19. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik Že-
rajić Duško, imenovan 19. 10. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev kot namestnik di-
rektorja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1995: 511
Posredništvo; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 742 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-27698

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02161 z dne 15. 11. 1995
pri subjektu vpisa KOSTA, trgovina, d.o.o.,
Novo mesto, Cegelnica 12, Novo mesto,
pod vložno št. 1/03121/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5756677
Sedež: Novo mesto, Povhova 12
Osnovni kapital: 2,989.500 SIT
Ustanoviteljica: Kastrevec Ladislava,

Novo mesto, V Brezov log 39, vstop 29. 12.
1992, vložek 2,989.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: instalacijska in zaključna dela v
gradbeništvu; prevoz blaga in potnikov v
cestnem prometu; posojanje osebnih in to-
vornih avtomobilov z ali brez voznika.

Dejavnost je odslej naslednja: trgovina
na debelo in drobno z vsemi živilskimi in
neživilskimi proizvodi po nomenklaturi tr-
govskih strok; gostinske storitve, od tega
bife; posredniške, zastopniške, agencijske,
komercialne in komisijske posle na področ-
ju prometa blaga in storitev; instalacijska in
zaključna dela v gradbeništvu; prevoz blaga
in potnikov v cestnem prometu; posojanje
osebnih in tovornih avtomobilov z ali brez
voznika.

Rg-27700

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01468 z dne 15. 11. 1995
pri subjektu vpisa PIP, podjetje za infor-
macijsko  tehnologijo,  d.o.o.,  Trebnje,
Rimska 11, sedež: Rimska 11, Trebnje,
pod vložno št. 1/00384/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5306329
Firma: PIP, podjetje za informacijsko

tehnologijo, d.o.o., Trebnje, Baragov trg 1
Sedež: Trebnje, Baragov trg 1
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Rugelj Janko, Mirna, So-

kolska 10, vstop 7. 12. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3722 Št. 52 – 19. IX. 1996

Rg-27702

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00041 z dne 15. 11. 1995
pri subjektu vpisa KOMET, Konfekcija
Metlika, d.d., Rosalnice 1, Metlika, pod
vložno št. 1/00016/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča imenovanje uprave in spre-
membo nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5040035
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član

uprave Črnugelj Martin, Metlika, Breg re-
volucije 20/a, razrešen 19. 1. 1995 in po-
novno imenovan za člana uprave delniške
družbe, ki zastopa družbo brez omejitev;
zastopnik Tomc Anton, Metlika, Križevska
vas 52, razrešen 19. 1. 1995 in ponovno
imenovan za predsednika uprave delniške
družbe, ki zastopa družbo brez omejitev;
članica uprave Petric Marija, Črnomelj, Loš-
ka 14b, razrešena 19. 1. 1995 in ponovno
imenovana za članico uprave delniške druž-
be, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Cunder Andrej,
Matjašič Borut in Kočevar Jožef, vsi vstopi-
li 16. 12. 1994.

Rg-27704

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00403 z dne 16. 11. 1995
pod št. vložka 1/03801/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev namerava-
ne firme s temile podatki:

Matična št.: 5921201
Firma: HEDA-TRANS, d.o.o., medna-

rodna špedicija in trgovina
Skrajšana firma: HEDA-TRANS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šentjernej, Dobravica 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jakobčič Darko, Šentjernej,

Dobravica 5, vstop 7. 11. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jakobčič Darko, imenovan 7. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Jakobčič Helena, imenovana 7. 11. 1995,
Šentjernej, Dobravica 5, kot namestnica di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1995:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303

Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221

Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje grad-
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benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-27705

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00960 z dne 15. 11. 1995
pri subjektu vpisa PROKEMING, sveto-
vanje, projektiranje, inženiring, d.o.o.,
Trdinova 24, Novo mesto, pod vložno št.
1/00561/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala in spremembo
poslovnih deležev družbenikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5321590
Firma: PROKEMING, svetovanje, pro-

jektiranje, inženiring, d.o.o., Novo mesto
Sedež: Novo mesto, Košenice 47
Osnovni kapital: 5,493.000 SIT
Ustanovitelja: Banovec Milan, Novo me-

sto, Košenice 47, vstop 9. 1. 1990, vložek
4,943.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kežmah Karol, Ljubljana Polje, Cesta 5/VII,
vstop 9. 1. 1990, vložek 549.300 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-27708

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00911 z dne 16. 11. 1995
pri subjektu vpisa EVROBIL, export-im-
port, trgovina in storitve, Novo mesto,
d.o.o., Ločna 29, Novo mesto, pod vložno
št. 1/02040/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo sedeža in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5549469
Sedež: Novo mesto, Ločna 31
Osnovni kapital: 1,500.462,40 SIT
Ustanovitelja: Franko Marjeta in Franko

Franci, oba Novo mesto, Ločna 29, vstop
31. 1. 1992, vložek vsak po 750.231,20 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-27709

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02173 z dne 16. 11. 1995
pri subjektu vpisa IMEX, trgovina na de-
belo in drobno, Novo mesto, d.o.o., K Ro-
ku 85, Novo mesto, pod vložno št.
1/00818/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo sedeža in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5349117
Sedež: Novo mesto, Kolodvorska 2
Osnovni kapital: 1,501.821,35 SIT
Ustanovitelj: Klemenčič Drago, Novo

mesto, K Roku 16, vstop 26. 3. 1990, vložek
1,501.821,35 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-27710

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00959 z dne 17. 11. 1995
pri subjektu vpisa NOVO GLOBAL, grad-
beništvo, zastopanje, inženiring, d.o.o.,
Novo mesto, Križe 2, Novo mesto, pod
vložno št. 1/00794/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5353840
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Fink Robert, Novo mesto,

Smolenja vas 28/a, vstop 30. 9. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-27711

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01971 z dne 17. 11. 1995
pri subjektu vpisa ROK, podjetje za pro-
izvodnjo, trženje, inženiring in turizem,
Črnomelj, d.o.o., Dolnja Paka 3, Črno-
melj, pod vložno št. 1/01644/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in skrajšane firme, preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o. ter spremembo družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5480213
Firma: ROK – KOČEVAR & CO, sto-

ritve, d.n.o.
Skrajšana firma: ROK – KOČEVAR &

Co, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelj: Kočevar Jože, vstop 14. 1.

1991 in Kočevar Marija, vstop 29. 6. 1994,
oba Črnomelj, Dolnja Paka 3, vložila po
1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Rg-27712

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00260 z dne 17. 11. 1995
pod št. vložka 1/03813/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5906857
Firma: BRICK – BRADICA, VINSKI,

d.n.o., Projektiranje, gradbeništvo, grad-
beni inženiring

Skrajšana firma: BRICK – BRADICA,
VINSKI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Metlika, Cesta bratstva in enot-
nosti 42

Ustanovitelja: Bradica Karel, Metlika,
Vinogradniška cesta 1, vstop 19. 6. 1995,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Vinski Ivan, Metlika, 1. maja 3, vstop
19. 6. 1995, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Bradica Karel, imenovan 19. 6. 1995,
kot poslovodja zastopa  družbo brez omeji-
tev; družbenik Vinski Ivan, imenovan 19. 6.
1995, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1995:
2030 Stavbno mizarstvo; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2811 Proizvdonja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razve-
drilo in šport; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 511
Posredništvo; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 7420 Projetiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-27715

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00245 z dne 20. 11. 1995
pri subjektu vpisa BEGRAD, d.d., gradbe-
ništvo, trgovina, inženiring, Zadružna ce-
sta 14, Črnomelj, pod vložno št. 1/00311/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti in spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5062381
Člani nadzornega sveta: Vardijan Karel

in Žvipelj Aleksandra, vstopila 2. 6. 1995;
Poljšak Alojz in Hutar Milena, izstopila
2. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1995:
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 266 Proizvodnja
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 28 Proizvodnja kovinskih izdel-
kov, razen strojev in naprav; 281 Proizvod-
nja gradbenih kovinskih izdelkov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
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delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 45 Gradbeništvo; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje.

Rg-27718

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00328 z dne 21. 11. 1995
pri subjektu vpisa AGENCIJA OBČINE
ČRNOMELJ ZA RAZVOJ, d.o.o., Črno-
melj, Kolodvorska 34, Črnomelj, pod
vložno št. 1/02046/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo poslovnih deležev – vs-
top družbenikov in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5562139
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Skupščina občine Črno-

melj, Črnomelj, Trg svobode 3, vstop 27. 8.
1991, vložek 780.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; POT, d.o.o., Novo mesto, Can-
karjeva 1, vstop 20. 9. 1994, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vrščaj Du-
šan, Črnomelj, Krpanova ul. 14, vstop 20. 9.
1994, vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-27719

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02127 z dne 21. 11. 1995
pri subjektu vpisa PLATANA, Gostinstvo
in trgovina, Kanižarica, d.o.o., Kanižari-
ca   15a,   Črnomelj,   pod   vložno   št.

1/01888/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, uskla-
ditev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5519942
Osnovni kapital: 6,569.927,40 SIT
Ustanovitelj: Rudniki rjavega premoga

Slovenije, p.o., Trbovlje, Trg revolucije 12,
vstop 6. 8. 1991, vložek 6,569.927,40 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1995:
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering).

Rg-27720

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00296 z dne 21. 11. 1995
pri subjektu vpisa MERCATOR – KMET-
IJSKA  ZADRUGA  TREBNJE,  z.o.o.,
Trebnje, Baragov trg 3, sedež: Baragov
trg 3, Trebnje, pod vložno št. 2/00001/00
vpisalo v sodni register tega sodišča izbris
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5142385
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Prpar Silvo, razrešen 2. 5. 1995.

Rg-27721

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00201 z dne 20. 11. 1995
pri subjektu vpisa LT, razvoj, konstruira-
nje in izdelava delovnih naprav in po-
stopkov, d.o.o., Šentjernej, Cesta oktobr-
skih žrtev 2a, Šentjernej, pod vložno št.
1/00672/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, dejavnosti, druž-
benikov in zastopnikov (vpis prokurista) ter
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5345634
Sedež: Šentjernej, Trubarjeva 5
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Fišer Jože, Ljubljana,

Slomškova 23, vstop 10. 5. 1995, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Fišer Jože, imenovan 10. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1995:
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdar-
skih strojev; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških
strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-

benih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumu-
latorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proces-
no krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-27726

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00287 z dne 21. 11. 1995
pri subjektu vpisa TOVARNA POSEBNIH
VOZIL NOVO MESTO, d.d., Kandijska
c. 60, Novo mesto, pod vložno št.
1/01035/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo skrajšane firme, spremem-
bo (uskladitev) dejavnosti z uredbo o uved-
bi in uporabi standardne klasifikacije dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5284112
Skrajšana firma: TPV d.d.
Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1995:

2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalur-
gija; 2851 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 6023 Drug kopenski potniški promet;
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6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-27736

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00376 z dne 23. 11. 1995
pri subjektu vpisa GOLF, trgovsko in sve-
tovalno podjetje, inženiring, Novo mesto,
d.o.o., Ob potoku 5, Novo mesto, pod vlož-
no št. 1/00412/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo
o uvedbi in uporabi strandardne klasifikaci-
je dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5312442
Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1995:

2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motronih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-

sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem  prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-27737

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00393 z dne 23. 11. 1995
pod št. vložka 1/03816/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5922143
Firma: UTRIP MAUSSER IN ČLANI,

storitveno in trgovsko podjetje, d.n.o., Ur-
šna sela

Skrajšana firma: UTRIP MAUSSER IN
ČLANI, d.n.o., Uršna sela

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Uršna sela, Ljuben 27
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Mausser Anton in Maus-

ser Tanja, oba Uršna sela, Ljuben 27, vsto-
pila 12. 10. 1995, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mausser Anton, imenovan 12. 10.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1995:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu.

Rg-27740

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00354 z dne 23. 11. 1995
pri subjektu vpisa NOVOLINE, finančne
in poslovne storitve, d.o.o., Novo mesto,
Cesta komandanta Staneta 38, Novo me-
sto, pod vložno št. 1/01256/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5410312
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Plut Dušan, razrešen 30. 4. 1995; di-
rektorica Žulič Zvonka, imenovana 30. 4.
1995, Novo mesto, Nahtigalova 5, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-27741

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00399 z dne 24. 11. 1995
pri subjektu vpisa MEDICAN, trgovina,
uvoz-izvoz, Novo mesto, d.o.o., Mali Slat-
nik 26/a, Novo mesto, pod vložno št.
1/00872/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo in spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5442753
Ustanovitelj: Vitalex s.r.l., izstop 24. 10.

1995; Medican Trade, uvoz in izvoz, Novo
mesto, d.o.o., Mali Slatnik 26a, vstop 24.
10. 1995, vložek 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pavlovič Stanislav, razrešen 24. 10.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1995:
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramič-
nih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona; 2956

Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145

Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina  na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5522 Storitve kam-
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pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7440 Eko-
nomska propaganda; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-27746

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00228 z dne 1. 12. 1995
pri subjektu vpisa POMADA, podjetje za
trgovino, špedicijo in turizem, d.o.o., Šu-
kljetova 22, Novo mesto, pod vložno št.
1/01388/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, spremembo druž-
benika zaradi odsvojitve dela poslovnega
deleža in uskladitev dejavnosti s strandard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5850649
Sedež: Novo mesto, Germova 3
Ustanovitelja: Cok Alessio, Trieste, Stra-

da per Longera 209, vstop 15. 5. 1995, vlo-
žek 150.600 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Zore Justina, Novo mesto, Šmihel 33,
vstop 23. 5. 1994, vložek 351.400 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1995: 511
Posredništvo; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij.

Rg-27750

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00409 z dne 5. 12. 1995
pri subjektu vpisa KOMUNALA NOVO
MESTO, d.o.o., javno podjetje, Rozma-
nova ulica 2, Novo mesto, pod vložno št.
1/00098/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naziva zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5073120
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Klevišar Marjan, razrešen 26. 10.
1995; direktor Klevišar Marjan, imenovan
26. 10. 1995, Novo mesto, Slavka Gruma
54, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-27751

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02505 z dne 5. 12. 1995
pri subjektu vpisa KO & MA, Podjetje za
trgovini, gostinstvo in storitve, d.o.o., Žu-
žemberk, Stranska vas 22, Žužemberk,
sedež: Stranska vas 22, Žužemberk, pod
vložno št. 1/03221/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje kapitala, spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve vlož-
ka, spremembo dejavnosti in zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5775124
Osnovni kapital: 2,391.894 SIT
Ustanoviteljica: Koren Stane, izstop 23.

12. 1994; Vizovišek Marjeta, Lesce, Ko-
krškega odreda 1, vstop 23. 12. 1994, vlo-
žek 2,391.894 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koren Stane, razrešen 23. 12. 1994;
družbenica Vizovišek Marjeta, imenovana
23. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev,
kot poslovodaja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1995: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Rg-27752

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00411 z dne 5. 12. 1995
pri subjektu vpisa NOVOTEHNA, Trgovi-
na na debelo in drobno, p.o., Glavni trg
10, Novo mesto, pod vložno št. 1/00003/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5000122
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Milović Spasoje, imenovan 31. 8.

1995, Črnomelj, Heroja Starihe 13, zastopa
družbo brez omejitev kot v.d. direktorja;
direktor Poredoš Ervin, razrešen 31. 8. 1995.

Rg-27754

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00219 z dne 5. 12. 1995
pri subjektu vpisa RIM, proizvodno, tr-
govsko in svetovalno podjetje, d.o.o., Ad-
lešiči, Jankoviči n.h., Adlešiči, pod vložno
št. 1/01767/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti
ter spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5494320
Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1995: 1810

Proizvodnja usnjenih oblačil; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 92521 Dejavnost muzejev.

Rg-27756

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02320 z dne 6. 12. 1995
pri subjektu vpisa ISKRA ELEKTROLI-
TI, Proizvodnja elektrolitskih kondenza-
torjev, d.o.o., Mokronog, Stari trg 36, Mo-
kronog, pod vložno št. 1/01265/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov zaradi odstopa poslovnega de-
leža, povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki, uskladitev dejavnosti in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5490669
Osnovni kapital: 207,781.614 SIT
Ustanovitelji: Iskra IEZE Holding, d.o.o.,

Ljubljana, Stegne 27, vstop 26. 8. 1991,
vložek 40,725.196,30 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
21. 9. 1992, vložek 61,087.794,40 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Lavrič Dušan,
Grosuplje, Pod gozdom c. 6/19, vstop 23. 9.
1994, vložek 87,265.161,40 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pezdirc Janez, Novo me-
sto, Danila Bučarja 15, vstop 23. 9. 1994,
vložek 18,703.461,90 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 1995: 2624
Proizvodnja druge tehnične keramike; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 316 Pro-
izvodnja druge električne opreme; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
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in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo.

Rg-27758

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02386 z dne 8. 12. 1995
pri subjektu vpisa ISKRA ELEKTROLI-
TI, Proizvodnja elektrolitskih kondenza-
torjev, d.o.o., Mokronog, Stari trg 36, Mo-
kronog, pod vložno št. 1/01265/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega
vložka s temile podatki:

Matična št.: 5490669
Ustanovitelj: Lavrič Dušan, Grosuplje,

Pod gozdom c. 6/19, vstop 23. 9. 1994, vlo-
žek 105,968.623,30 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pezdirc Janez, izstop 24. 11.
1994.

Rg-27760

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02580 z dne 8. 12. 1995
pri subjektu vpisa AG, Podjetje za zasto-
panje, posredovanje in svetovanje, Novo
mesto, d.o.o., Ulica Slavka Gruma 41, No-
vo mesto, pod vložno št. 1/00554/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo družbenikov in poslovnih deležev,
spremembo dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5321204
Sedež: Novo mesto, Vrhovčeva 14
Osnovni kapital: 7,825.000 SIT
Ustanovitelji: Andoljšek Jakob, Novo

mesto, Ulica Slavka Gruma 41, vstop 26.
12. 1989, vložek 3,345.187,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Horvat Stojan-Mar-
ko, Novo mesto, Slančeva ulica 4, vstop
17. 1. 1991, vložek 3,345.187,50 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Gorjup Tomislav,
Novo mesto, Šegova ulica 104, vstop 26.
12. 1989, vložek 140.850 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Peterlin Jože, izstop 28. 12.
1994; Berger Miroslav, Novo mesto, Krka
5, vstop 17. 1. 1991, vložek 211.275 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jukić Dušan,
Novo mesto, Seidlova 20, vstop 17. 1. 1991,
vložek 649.475 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Košir Borut, izstop 28. 12. 1994; Bu-
kovec Stanislav, izstop 28. 12. 1994; Mrak
Boris, Ljubljana, Ulica Jana Husa 3, vstop
17. 1. 1991, vložek 133.025 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se opusti: storitve re-
klame in ekonomske propagande; neome-
njene storitve na področju prometa: posred-
ništvo in komisijski posli na področju pro-
meta; storitve kontrole kakovosti in količi-
ne blaga; storitve obdelave podatkov; druge
neomenjene storitve.

Dejavnost družbe se razširi z: gradbeniš-
tvo, doma in na tujem: visoka gradnja, niz-

ka gradnja: gradnja prometnih objektov,
gradnja hidrogradbenih objektov, gradnja
drugih objektov nizke gradnje; instalacijska
in zaključna dela v gradbeništvu: napeljava
in popravilo gradbenih instalacij, zaključna
in obrtna dela v gradbeništvu; storitve pre-
voza blaga in potnikov v cestnem prometu,
doma in na tujem; gostinstvo: gostinske sto-
ritve nastanitve, gostinske storitve prehra-
ne, kavarne, krčme, točilnice, bari v okviru
drugih gostinskih storitev; trgovinske stori-
tve, doma in v tujini: storitve v zvezi s po-
sredovanjem blaga in storitev v trgovini na
debelo in drobno (zastopniške oziroma
agencijske, posredniške, komisijske, tržnic,
franšizing in drugo), storitve skladiščenja
blaga, nadzor kakovosti in količine blaga,
špediterske storitve, storitve zavarovanja
blaga, ekonomske propagande, raziskave tr-
ga, blagovni lizing, faktoring in druge stori-
tve; preostale neomenjene storitve na po-
dročju prometa.

Dejavnost družbe se odslej glasi: grad-
beništvo, doma in na tujem: visoka gradnja,
nizka gradnja: gradnja prometnih objektov,
gradnja hidrogradbenih objektov, gradnja
drugih objektov nizke gradnje; instalacijska
in zaključna dela v gradbeništvu: napeljava
in popravilo gradbenih instalacij, zaključna
in obrtna dela v gradbeništvu; turistično po-
sredovanje, komercialni posli pri uresniče-
vanju funkcije prometa blaga in storitev;
projektiranje gradbenih objektov; drugo pro-
jektiranje; inženiring; raziskovalno - raz-
vojne storitve v gospodarskih in družbenih
dejavnostih; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve; prirejanje sejmov in raz-
stav; knjigovodske storitve in obdelava po-
datkov; storitve sodnih izvedencev in pre-
vajalcev ter varstva avtorskih pravic (posre-
dovanje); trgovina na debelo in drobno, do-
ma in na tujem, z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; storitve prevoza blaga in potni-
kov v cestnem prometu, doma in na tujem;
gostinstvo: gostinske storitve nastanitve, go-
stinske storitve prehrane, kavarne, krčme,
točilnice, bari v okviru drugih gostinskih
storitev; trgovinske storitve, doma in v tuji-
ni: storitve v zvezi s posredovanjem blaga
in storitev v trgovini na debelo in drobno
(zastopniške oziroma agencijske, posred-
niške, komisijske, tržnic, franšizing in dru-
go), storitve skladiščenja blaga, nadzor ka-
kovosti in količine blaga, špediterske stori-
tve, storitve zavarovanja blaga, ekonomske
propagande, raziskave trga, blagovni lizing,
faktoring in druge storitve; preostale neo-
menjene storitve na področju prometa.

Rg-27761

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02551 z dne 15. 11. 1995
pri subjektu vpisa SELES, proizvodnja, tr-
govina, špedicija in transport, d.o.o., Dra-
ma 14, Šentjernej, sedež:  Drama 14, Šent-
jernej, pod vložno št. 1/02554/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, skrajšano firmo, uskladi-
tev dejavnosti z uredbo klasifikacije in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5641250
Skrajšana firma: SELES, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,760.000 SIT

Ustanovitelja: Kovačič Vinko in Kova-
čič Marija, oba Šentjernej, Drama 14, vsto-
pila 15. 4. 1992, vložila po 880.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pri-
delovanje drugega sadja in začimb; 012 Ži-
vinoreja; 511 Posredništvo; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živi-
mi živalmi; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 517 Druga trgovina na debelo;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 602 Drug kopenski promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu.

Rg-27763

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02727 z dne 14. 12. 1995
pri subjektu vpisa P – PLUS, gradbeni in-
ženiring in oblikovanje, Črnomelj, d.o.o.
Ul. Staneta Rozmana 8, Črnomelj, pod
vložno št. 1/03013/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, druž-
benikov, zastopnikov, povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5731640
Sedež: Črnomelj, Ul. 21. oktobra 10
Osnovni kapital: 1,543.470,20 SIT
Ustanoviteljica: Banovec Branko, Šiši-

rak Olivera, Šiširak Mehmed in Grdešič Sil-
vo, vsi izstopili 21. 12. 1994; Svetič Pavla,
Črnomelj, Ul. belokranjskega odreda 5, vs-
top 21. 12. 1994, vložek 1,543.470.20 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Banovec Branko, razrešen 21. 12.
1994; direktorica Svetič Pavla, imenovana
21. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-27764

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00390 z dne 13. 12. 1995
pod št. vložka 1/03824/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5922330
Firma:  PK,  Trgovina  in  gostinstvo,

d.o.o.
Skrajšana firma: PK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Rozmanova 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Krasnić Ljuz, Velika Go-

rica, R Hrvaška, Ilovnjak 009, vstop 15. 9.
1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pali Kristo, Križevci, R Hrvaška,
Tomislavova ul. 29, vstop 15. 9. 1995, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krizmanić Mario, Ljubljana, Kleme-
nova 75, imenovan 15. 9. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
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ji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranh proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah.

Rg-27765

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00433 z dne 14. 12. 1995
pod št. vložka 1/03817/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev namerava-
ne firme s temile podatki:

Matična št.: 5924987
Firma: GRAD – TOP, gradbeništvo in

prevozništvo, Dolenjske Toplice, d.o.o.
Skrajšana firma: GRAD – TOP, Dolenj-

ske Toplice, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dolenjske Toplice, Podhosta 24
Osnovni kapital: 1,500,000 SIT
Ustanovitelja: Krnc Franc, Dolenjske To-

plice, Podhosta 24, vstop 2. 10. 1995, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Granda Dušan, Dolenjske Toplice, Roš-
ka cesta 16, vstop 2. 10. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Krnc Franc, imenovan 2. 10. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; družbenik
Granda Dušan, imenovan 2. 10. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-

čilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 9000 Storitve javne higie-
ne; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Rg-27766

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00435 z dne 14. 12. 1995
pri subjektu vpisa JAPI, Proizvodno in tr-
govsko podjetje, Trebnje, d.o.o., Paradiž
4, Trebnje, pod vložno št. 1/00941/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5365341
Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995: 15

Proizvodnja hrane, pijač in krmil; 151 Pro-
izvodnja, predelava in konzerviranje mesa
in  proizvodnja mesnih izdelkov; 153 Pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1552 Proizvodnja sladoleda;
158 Proizvodnja drugih živil; 159 Proizvod-
nja pijač; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvdonja etilnega alkohola; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 20 Obdelava in predelava lesa; pro-
izvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in
protja, razen pohištva; 201 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 2030
Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 205 Proizvodnja drugih lesenih izdel-
kov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 28 Proizvodnja kovinskih izdelkov, ra-
zen strojev in naprav; 281 Proizvodnja grad-
benih kovinskih izdelkov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 282 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 284 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 31 Proizvodnja električnih
strojev in aparatov; 311 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 312 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektri-
ke; 3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 32 Proizvodnja radijskih, televi-
zijskih in komunikacijskih aparatov in opre-
me; 322 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih
aparatov; 3220 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 323 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka in slike; 36 Proizvodnja pohištva; druge
predelovalne dejavnosti; 361 Proizvodnja

pohištva; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 45 Gradbeništvo; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne in-
štalacije; 50 Prodaja, vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 501 Trgovina z motorni-
mi vozili; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
51 Posredništvo in trgovina na debelo, ra-
zen z motornimi vozili; 511 Posredništvo;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 52 Trgovina na
drobno, razen z motornimi vozili; popravila
izdelkov široke porabe; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
63 Pomožne prometne dejavnosti; storitve
potovalnih in turističnih organizacij; 631
Prekladanje, skladiščenje; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge pomož-
ne dejavnosti v prometu; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu; 70
Poslovanje z nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71 Dajanje strojev in opreme
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brez upravljalcev v najem; izposojanje iz-
delkov široke porabe; 711 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 73 Raziskovanje in razvoj; 731 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 74 Dru-
ge poslovne dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743
Tehnični preizkusi in analize; 7430 Tehnič-
ni preizkusi in analize; 744 Ekonomska pro-
paganda; 7440 Ekonomska propaganda; 92
Rekreacijske, kulturne in športne dejavno-
sti; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti.

Rg-27767

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02690 z dne 14. 12. 1995
pri subjektu vpisa KOLAPS, produkcija in
trgovina, Šentrupert, d.o.o., Šentrupert
35, Šentrupert, pod vložno št. 1/00733/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, povečanje osnovnega kapita-
la in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5343127
Firma: PLASTA, proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o., Šentrupert
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Frelih Franc, Šentrupert,

Šentrupert 35, vstop 22. 2. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27768

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00283 z dne 18. 12. 1995
pri subjektu vpisa MERCATOR SPLOŠ-
NO TRGOVSKO PODJETJE, d.o.o.,
Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 57,
Metlika, pod vložno št. 1/00931/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.d., spremembo firme, uskladi-
tev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala ter člane uprave in nadzornega
sveta, s temile podatki:

Matična št.: 5002460
Firma: MERCATOR SPLOŠNO TR-

GOVSKO PODJETJE METLIKA, d.d.
Skrajšana   firma:   MERCATOR–STP

METLIKA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 203,190.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,

d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstop 5. 12.
1989, vložek 203,190.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Videtič Janez, Metlika, Cesta bratst-
va in enotnosti 34, razrešen 14. 6. 1995 in
ponovno imenovan za direktorja družbe, ki
mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za
naslednje posle: pridobitev, odtujitev in
obremenitev nepremičnin; ustanavljanje in
ukinjanje družb in podružnic doma in v tuji-
ni; investicije, prodajo ali nakup osnovnih

sredstev, ki v poslovnem letu presegajo zne-
ske, določene v vsakokratnem veljavnem
gospodarskem načrtu koncerna; nakup ali
prodajo patentov, blagovnih znamk, najetje
in dajanje kreditov ter poroštev, če ti posli
niso bili predvideni v letnem planu družbe
ali niso v zvezi z dejavnostjo družbe; nakup
delnic oziroma poslovnih deležev v dolgo-
ročno lastništvo in njihovo prodajo; vzpo-
stavitev in ukinjanje bančnih povezav.

Člani nadzornega sveta: Dostal Samo,
Tomc Anton in Bevc Janez, vsi izstopili
14. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241

Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8022 Sred-
nješolsko tehniško in poklicno izobraževa-
nje; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90005 Druge storitve javne higiene; 9120
Dejavnost sindikatov.

Rg-27770

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00416 z dne 14. 12. 1995
pri subjektu vpisa SREDNJA EKONOM-
SKA ŠOLA NOVO MESTO, p.o., Ulica
talcev 3a, Novo mesto, pod vložno št.
1/00031/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5089115
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Zafred Janez, razrešen 31. 8. 1995;
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zastopnik Zupančič Jože, imenovan 1. 9.
1995, Novo mesto, Ilke Vaštetove 18a, za-
stopa brez omejitev kot ravnatelj.

Rg-27771

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00286 z dne 18. 12. 1995
pri subjektu vpisa MERCATOR – STAND-
ARD, trgovinsko podjetje, d.o.o., Novo
mesto, Glavni trg 3, Novo mesto, pod vlož-
no št. 1/00921/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.d.,
spremembo firme, uskladitev dejavnosti in
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, vpis članov upra-
ve, nadzornega sveta, s temile podatki:

Matična št.: 5002451
Firma:  MERCATOR  –  STANDARD,

trgovinsko podjetje, d.d.
Skrajšana   firma:   MERCATOR   –

STANDARD, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 519,990.000 SIT
Ustanovitelji: Poslovni sistem Mercator,

d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstop 5. 12.
1989, vložek 519,990.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Hribar Stanislav, Novo mesto, Ljub-
ljanska cesta 48, razrešen kot v.d. direktorja
22. 6. 1995 in imenovan za direktorja, ki
mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za
naslednje posle: pridobitev, odtujitev in
obremenitev nepremičnin; ustanavljanje in
ukinjanje družb in podružnic doma in v tuji-
ni; investicije, prodajo ali nakup osnovnih
sredstev, ki v poslovnem letu presegajo zne-
ske, določene v vsakokratnem veljavnem
gospodarskem načrtu koncerna; nakup ali
prodajo patentov, blagovnih znamk, najetje
in dajanje kreditov ter poroštev, če ti posli
niso predvideni v letnem planu družbe ali
niso v zvezi z dejavnostjo družbe; nakup
delnic oziroma poslovnih deležev v dolgo-
ročno lastništvo in njihovo prodajo; vzpo-
stavitev in ukinjanje bančnih povezav.

Člani nadzornega sveta: Brglez Pavle,
Jarnovič Ciril in Baznik Jože, vsi vstopili
22. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-

vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
an drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barva-
mi in gradbenim materialom; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-27772

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00177 z dne 18. 12. 1995
pri subjektu vpisa P – PLUS, gradbeni in-
ženiring in oblikovanje, Črnomelj, d.o.o.,
Ul. 21. oktobra 10, Črnomelj, pod vložno
št. 1/03013/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5731640
Firma: BREZA – PLUS, poslovne de-

javnosti in promet, Črnomelj, d.o.o.
Skrajšana firma: BREZA – PLUS, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1995:

6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda.

Rg-27773

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02317 z dne 18. 12. 1995
pri subjektu vpisa BERG, trgovina, pro-
izvodnja in turizem, d.o.o., Žužemberk,
Cvibelj 27, Žužemberk, pod vložno št.
1/01415/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, družbenikov, dejavnosti, za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5433029
Firma: BERG – JARC & CO., trgovi-

na, proizvodnja in turizem, Žužemberk,
d.n.o.

Skrajšana firma: BERG – JARC & CO.,
Žužemberk, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Jarc Ljubica, Žužember,
Cvibelj 27, vstop 24. 9. 1990, vložek 1.575
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Vlašič Maja, Adlešiči, Jankovi-
či 4, vstop 11. 11. 1994, vložek 525 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jarc Ljubo Albin, razrešen 11. 11.
1994; družbenica Vlašič Maja, imenovana
11. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitve,
kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1995:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Pridelovanje druge-
ga sadja in začimb; 0121 Reja govedi, prire-
ja mleka; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali;
0130 Poljedelstvo, povezano z živinorejo –
mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za rast-
linsko pridelavo; 0501 Ribištvo; 0502 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvod-
nja in konzerviranje mesa, razen perutnin-
skega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje
perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552
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Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo;
1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdel-
kov; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1584 Proizvodnja kakava,
čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 1596 Pro-
izvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1754 Proizvodnja dru-
gih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohi-
štva, gospodinjskih predmetov in aparatov,

drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-

nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9304 Pogrebne storitve.
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