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Razglasni del z dne 5. decembra 1996

Sodni register
CELJE
Rg-27615
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01760 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu vpisa TAJČBIRT, Trgovsko, kmetijsko in turistično podjetje, d.o.o., Šempeter, pod vložno št. 1/02451/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, dejavnosti, družbene pogodbe in
povečanja osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:
Matična št.: 5531632
Firma: TAJČBIRT, Trgovsko, kmetijsko in turistično podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TAJČBIRT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,701.782 SIT
Ustanovitelj: Vedenik Jože, Šempeter,
Doberteša vas 25, vstop 25. 10. 1990, vložek 1,701.782 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi z naslednjimi dejavnostmi: klanje živine; predelava in konzerviranje mesa; proizvodnja sladoleda; vzreja
in treniranje konj ter šola jahanja; storitve
reklame in ekonomske propagande.
Tako so odslej dejavnosti družbe: trgovina na debelo in drobno z živili in neživilskimi izdelki vseh trgovskih strok; druge
gostinske storitve; klanje živine; predelava
in konzerviranje mesa; proizvodnja sladoleda; vzreja in treniranje konj ter šola jahanja; storitve reklame in ekonomske propagande.

KRANJ
Rg-27378
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01849 z dne 30. 11. 1995 pod št.
vložka 1/05651/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje v družbo z neomejeno odgovornostjo, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti, vložkov
ustanoviteljev, osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5554799
Firma: KRIST ROBBA IN ČLANI,
d.n.o., računalniški inženiring, trgovina
in storitve, Škofja Loka
Skrajšana firma: KRIST ROBBA IN
ČLANI, d.n.o., Škofja Loka
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Škofja Loka, Titov trg 4/B
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Robba Darja, Škofja Loka, Frankovo naselje 67, vstopila 18. 5.
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1994, vložek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Robba Mirko, Ljubljana, Kleče 28, vstopil 17. 1. 1992,
vložek 4.000 SIT; odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Robba Darja, Škofja Loka, Frankovo naselje 67,
imenovana 18. 5. 1994, članica družbe, zastopa družbo brez omejitev.
Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
ljubljanskem sodišču pod vložno številko
1-14994-00.
Rg-27386
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01953 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa V & M, vrtanje in miniranje, d.o.o., Šk. Loka, sedež: Vešter 33,
Škofja Loka, pod vložno št. 1/00784/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo firme, skrajšane firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5347548
Firma: V & M, vrtanje in miniranje,
d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: V & M, d.o.o., Škofja
Loka
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Lušina Janez, Škofja Loka, Podlubnik 159, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Manohin Vital,
Ljubljana, Tkalska 21, vložek 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja in Milošević Rade, Domžale, Bevkova 4, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; vsi vstopili
8. 12. 1989.
Rg-27429
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01274 z dne 17. 11. 1995 pod št.
vložka 1/02853/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5920701
Firma: ETK, inženiring, trgovina, proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: ETK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Žirovnica, Breznica 45
Osnovni kapital: 2,085.200 SIT
Ustanovitelja: Kočila Marko in Kočila
Danijela, oba Žirovnica, Breznica 45, vstopila 21. 9. 1995, vložila po 1,042.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kočila Marko, Žirovnica, Breznica
45, imenovan 21. 9. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1995:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1823
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;

Leto VI

1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2212 Izdajanje časopisov; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav 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.; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 4010 Proizvodnja in distribucija elektrike; 4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje 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 vozili; 50103 Posredništvo 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 dodatno
opremo; 50402 Trgovina 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
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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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo 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
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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 ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi 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
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;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 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 drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost 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; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil 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 opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;

7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7450 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 734832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa.

KOPER
Rg-10682
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02070 z dne 10. 2. 1995 pri subjektu vpisa TE-AL – podjetje za svetovanje, zastopanje, promet in proizvodnjo
končnih tekstilnih izdelkov, d.o.o., Sežana, sedež: M. Škapinove 10, Sežana, pod
vložno št. 1/03115/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, družbenika, povečanje osnovnega
kapitala, spremembo dejavnosti, zastopnika
ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5626137
Firma: N.P.A., proizvodnja, trgovina
in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: N.P.A., d.o.o.
Sedež: Postojna, Kolodvorska 5a
Osnovni kapital: 5,585.600 SIT
Ustanovitelj: Pale Pavao, izstop 12. 7.
1994; Lipovšek Zoran, Postojna, Kajuhova
20, vstop 12. 7. 1994, vložek 5,585.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pale Pavao, razrešen 12. 7. 1994;
direktor Lipovšek Zoran, imenovan 12. 7.
1994, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost družbe odslej glasi: tiskarska
pripravljalna dela in tiskanje; proizvodnja
zgotovljenih tekstilnih izdelkov; trgovina na
debelo in drobno; živila: žito in mlevski
izdelki, povrtnina, sadje in izdelki, meso,
perutnina in izdelki, ribe in izdelki, alkoholne in brezalkoholne pijače, živila in gospodinjske potrebščine, zdravilna zelišča, živina, živa perutnina in divjačina, kava; neživilski proizvodi: tekstilni izdelki, konfekcija in izdelki iz krzna, vrvarski izdelki,
izdelki iz konoplje in jute, obutev in potrebščine, gumijasti izdelki, izdelki iz kavčuka in plastičnih mas, usnje, sedlarski in
jermenski izdelki in potrebščine, surova koža, volna in krzno, živalski odpadki in dlaka, kovinski in železarski izdelki, valjani in
vlečeni izdelki iz črne in barvne metalurgije, električni 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 ogrevalni material, pohištvo, keramika, steklo,
porcelan ter plastični izdelki za gospodinjstva in druge potrebe, kemični izdelki,
barve, laki in potrebščine, knjige in muzi-
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kalije, papir, šolski in pisarniški material,
oprema in potrebščine, drogerijsko blago,
tobačni izdelki, vžigalice in potrebščine, galanterija, bižuterija, bazarsko blago ter igrače, parfumerijsko in kozmetično blago, ure
in izdelki iz plemenitih kovin ter dragih
kamnov, izdelki za lov, ribolov, šport in
kampiranje, kmetijski stroji in orodje, umetna gnojila, semena, sadilni material in
sredstva za zaščito rastlin in živali, izdelki
domače in umetne obrti, motorna vozila,
deli, potrebščine, sekundarne surovine, odpadki, tehnična oprema in rezervni deli,
orodje in potrebščine, reprodukcijski material in potrošni material za oskrbovanje proizvodnje, obrti, infrastrukturnih in storitvenih dejavnosti; zastopanje in posredovanje
v okviru prometa blaga in storitev; turistično posredovanje in gostinske storitve; menjalniški posli; zbiranje in plasiranje finančnih sredstev izven bančnih poslov; posli zunanjetrgovinskega prometa: izvoz in uvoz v
okviru trgovinskih strok trgovine na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; storitve na področju prometa (špedicija, komisijski posli na področju prometa
blaga, posredništvo, storitve v maloobmejnem prometu, kontrola kakovosti in količine v prometu, svetovanje pri komercialnih
poslih, posredovanje v zunajetrgovinskem
prometu, zastopanje tujih firm.

Oseba, pooblašena za zastopanje: direktor Penko Alojz, Pivka, Parje 3, imenovan
19. 9. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1995:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0113 Vinogradništvo, pridelovanje sadja,
začimb in rastlin za proizvodnjo pijač; 0121
Reja govedi, prireja mleka; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in kmro;
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; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 6024 Cestni tovorni promet.

Dajanje avtomobilov v najem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, opravlja družba dejavnost: samo menjalnice.

Rg-25442
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01621 z dne 12. 10. 1995 pri
subjektu vpisa EMIT, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Obala 55, Portorož, pod vložno št. 1/01698/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev in njihovih vložkov, spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5458188
Sedež: Portorož, Obala 16
Ustanovitelji: Merdita Đek izstopila
16. 5. 1994; Pausulji Zef, Novigrad, Hrvaška, J. Milovac 26, vložek 666,60 SIT,
Pasuli Roža, Dunaj, Avstrija, Meiselstrasse
27, vložek 666,70 SIT, Pasuli Gjerg, Bužinija, Buje, Hrvaška, Stancijeta 0, vložek
666,70 SIT, vsi vstopili 16. 5. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Merdita Đek razrešena 16. 5. 1994;
direktor Stupar Sandi, Ljubljana, Kunaverjeva 12, imenovan 16. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-26985
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00834 z dne 10. 11. 1995 pod št.
vložka 1/05012/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5919371
Firma: SLAMA – KRAS, družba za
uvoz, izvoz in prevozne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SLAMA – KRAS,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Sežana, Sejmiška 1A
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kmetijsko gozdarska zadruga Postojna, Postojna, Tržaška 45, vstop
19. 9. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26986
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00875 z dne 9. 11. 1995 pod št.
vložka 1/05010/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5921031
Firma: PIZZERIJA ATRIJ, trgovina,
gostinstvo in posredništvo, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: PIZZERIJA ATRIJ,
d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koper, Čevljarska 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Stepančič Stojan, Koper,
Gasilska 17, vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Plahuta Diki, Koper,
Krožna cesta 12, vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja in Plahuta Mojca, Koper, Krožna cesta 12, vložek 360.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, vsi vstopili
4. 10. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Stepančič Stojan, Koper, Gasilska 17,
imenovan 4. 10. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost 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 (catering); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110

Rg-12135
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01577 z dne 10. 3. 1995 pri subjektu
vpisa BUBNIČ, Trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Povžane 24, Materija, sedež: Povžane 24, Materija, pod vložno št.
1/02763/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5563984
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bubnič Mirjam, Materija, Povžane 24, vstop 24. 1. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-12151
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02255 z dne 15. 3. 1995 pri subjektu
vpisa EXIM, trgovina, uvoz, izvoz in zastopanje, d.o.o., Lucija, Ulica borcev NOB
29, Portorož, sedež: Lucija, Ulica borcev
NOB 29, Portorož, pod vložno št.
1/02056/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: pristop družbenikov, povečanje osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5638852
Osnovni kapital: 1,858.000 SIT
Ustanovitelji: Crevatin Branko, vstopil
26. 12. 1990, vložil 743.200 SIT, Crevatin
Dejan, vstopil 23. 9. 1994, vložil 743.200
SIT, in Crevatin Ljiljana, vstopila 23. 9.
1994, vložila 371.600 SIT, vsi iz Portoroža,
Lucija, Ulica borcev NOB 29, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Rg-14292
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01010 z dne 19. 4. 1995 pri subjektu
vpisa PANATEL, storitveno podjetje,
d.o.o., Postojna, sedež: Jamska c. 28, Postojna, pod vložno št. 1/03642/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: spremembo sedeža, povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev osnovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5695562
Sedež: Postojna, Volaričeva 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vovk Vinko, Senožeče 14,
in Šabec Jože, Prestranek, Slavina 45, vstopila 14. 10. 1992, ter Kobal Anton, Col,
Bela 5, vstopil 2. 6. 1993 – vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-14477
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/03215 z dne 9. 5. 1995 pri subjektu vpisa
KRONOS – notranja in zunanja trgovina, zastopanje, posredovanje, svetovanje
in proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, d.o.o. – Postojna, Kajuhova 20, sedež: Kajuhova 20, Postojna, pod vložno št.
1/03315/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družah: vstop družbenika, povečanje osnovnega kapitala in vložka, spremembo zastopnikov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5656036
Osnovni kapital: 1,569.368 SIT
Ustanovitelja: Jurca Alenka, vstopila
4. 3. 1992, vložila 10.000 SIT, in Jurca
Franc, vstopil 28. 11. 1994, vložil 1,559.368
SIT, oba iz Postojne, Kajuhova ul. 20, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jurca
Alenka, razrešena 28. 11. 1994 kot direktorica in imenovana za namestnico direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev; direktor
Jurca Franc, imenovan 28. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
52484 Trgovina na drobno s kurivom.

Ljiljana b. š. vložila po 21.000 SIT – vstopili 8. 7. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-17132
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01138 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu
vpisa BRIKET LES – trgovina in turizem, d.o.o., Postojna, sedež: Tržaška 45a,
Postojna, pod vložno št. 1/01802/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in deleža ter uskladitev ustanovnih aktov s temile podatki:
Matična št.: 5618061
Osnovni kapital: 2,031.903 SIT
Ustanovitelj: Vadnal Izidor, Postojna,
Tržaška 45a, vstop 17. 7. 1990, vložek
2,031.903 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-18193
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02670 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa JAVOR-STOLARNA, proizvodnja
pohištva, d.o.o., Bač, sedež: Bač, Knežak,
pod vložno št. 1/01661/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložka, spremembo firme
in družbenika, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5438969
Osnovni kapital: 81,300.000 SIT
Ustanovitelja: JAVOR, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Pivka, izstop 19. 2.
1993; JAVOR KONCERN; podjetje za
upravljanje, trženje, finance in razvoj,
d.o.o., Pivka, Kolodvorska 9a, vstop 19. 2.
1993, vložek 81,300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 11. 7. 1995: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne

Rg-18194
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02671 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa JAVOR VEZAN LES, proizvodnja
polfinalnih in finalnih lesnih izdelkov,
d.o.o., Pivka, sedež: Snežniška 12, Pivka,
pod vložno št. 1/01662/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložka, spremembo firme
in družbenika, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5439019
Osnovni kapital: 117,090.000 SIT
Ustanovitelja: JAVOR, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Pivka, izstop 19. 2.
1993; JAVOR KONCERN, podjetje za
upravljanje, trženje, finance in razvoj,
d.o.o., Pivka, Kolodvorska 9a, vstop 19. 2.
1993, vložek 117.090.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 11. 7. 1995: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
52484 Trgovina na drobno s kurivom.
Rg-21540
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00870 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu
vpisa STANING, gradbene storitve, d.o.o.,
Koper, sedež: Kolaričeva 1, Koper, pod
vložno št. 1/04670/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložkov, spremembo naslova
pri družbeniku ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:
Matična št.: 5831393
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Hot Vejsil, Koper, Vojkova 9, vložil 1,460.000 SIT, ter Hot Suad, in
Hot Selveta, oba iz Sarajeva, BiH, Aleja

Rg-21542
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00935 z dne 29. 8. 1995 pri subjektu
vpisa MAKSER, Storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ilirska Bistrica, sedež:Zabiče 30c, Ilirska Bistrica, pod vložno št.
1/03679/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5703433
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Baričič Stanislav, Ilirska
Bistrica, Zabiče 30c, vstop 24. 12. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21572
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01808 z dne 23. 8. 1995 pri subjektu
vpisa PROJING, podjetje za gradbeni inženiring in promet z nepremičninami,
d.o.o., Prešernova 6, Ilirska Bistrica, sedež: Prešernova 6, Ilirska Bistrica, pod
vložno št. 1/02895/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5585651
Osnovni kapital: 1,590.000 SIT
Ustanovitelj: Boštjančič Sašo, Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 2, vstop 20. 2. 1992,
vložek 1,590.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-21577
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01850 z dne 28. 8. 1995 pri subjektu
vpisa ADRIA SERVICE IZOLA, inženiring – površinska zaščita, d.o.o., sedež:
Cankarjev drevored 23, Izola, pod vložno
št. 1/00763/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5327334
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Knafelc Silvo, razrešen 26. 5. 1994;
direktor Umer Iztok, Koper, Babiči 64, imenovan 26. 5. 1994, predstavlja in zastopa
podjetje ter sklepa vse pogodbe in opravlja
druga pravna dejanja v mejah pooblastil.
Direktor ne more brez soglasja družbenikov: sklepati pogodb in drugih pravnih poslov ter sprejemati odločitev o odtujitvi ali
obremenitvi nepremičnin ali drugih osnovnih sredstev, katerih vrednost presega vrednost osnovnega kapitala podjetja; najemati
in dajati kreditov ter sklepati pogodb, ki
presegajo vrednost 150 % osnovnih sredstev, ugotovljene ob zadnjem letnem obračunu; izplačati predujmov dobička.
Rg-21600
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02450 z dne 17. 8. 1995 pri subjektu
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vpisa ORO, podjetje za proizvodnjo, trgovino, inženiring, marketing, zastopanje
in posredovanje, Postojna, Studeno 75,
d.o.o., sedež: Studeno 75, Postojna, pod
vložno št. 1/01797/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložkov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
uskladitev akta s temile podatki:
Matična št.: 5494281
Osnovni kapital: 1,713.000 SIT
Ustanovitelja: Suša Janez, Postojna, Studeno 75, in Japelj Stanislav, Postojna, Studeno 43, vstopila 26. 6. 1990, vložila po
856.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 17. 8. 1995: 2521
Proizvodnja plošč, folij, 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; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo 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
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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni
promet.

pila 4. 2. 1995, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Tešić Mihailo in namestnica direktorja
Tešić Marija, imenovana 4. 2. 1995, zastopata in predstavljata družbo ter sklepata vse
pogodbe v imenu in za račun družbe brez
omejitev, razen pogodb o odsvajanju nepremičnin in kreditnih pogodb, ki jih lahko
skleneta le v sopodpisu ali na podlagi sklepa skupščine.
Dejavnost, vpisana 14. 7. 1995: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5170 Druga trgovina na debelo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 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 pijač in napitkov 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); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7440 Ekonomska propaganda; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-21605
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02648 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu
vpisa DIVERSA, podj. za gradb. inženir.,
uprav. stanov. hiš in fin., d.o.o., Kampel
83, Koper – DIVERSA, impresa per l’edilizia..., S.r.l., Kampel 83, Capodistria, sedež: Kampel 83, Koper, pod vložno št.
1/03102/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5630924
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Georgievski Mite, Koper,
Vena Pilona 16, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Georgievski Milena, razrešena 20. 12. 1994
kot namestnica direktorja; prokuristka Georgievski Milena, Koper, Vena Pilona 16, imenovana 20. 12. 1994.
Rg-21613
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00283 z dne 14. 7. 1995 pod št. vložka
1/04943/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5890527
Firma: AMAT – Turizem in gostinstvo,
d.o.o., Portorož
Skrajšana firma: AMAT, d.o.o., Portorož
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Portorož, Obala 77
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tešić Mihailo in Tešić
Marija, oba iz Portoroža, Kogojeva 6, vsto-

Rg-22000
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01799 z dne 28. 8. 1995 pri subjektu
vpisa vpisa STUDIO 8 – Podjetje za propagando, d.o.o., Koper, sedež: Repičeva
4, Koper, pod vložno št. 1/02332/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: spremembo firme in skrajšane firme, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5505372
Firma: STUDIO 8 – podjetje za propagando, d.o.o.
Skrajšana firma: STUDIO 8, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,822.884 SIT
Ustanovitelji: Železinger Srečko, Koper,
Vojkovo nabr. 27, Novak Darij, Šmarje pri
Kopru, Puče 6, in Birsa Drago, Koper, Kozlovičeva 5, vstopili 14. 5. 1991, vložili po
607.628 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-22001
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00998 z dne 30. 8. 1995 pri subjektu
vpisa PITMAR – Proizvodnja in trgovina
z marmorjem, d.o.o., Izola, sedež: Cona
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mestne industrije b. št., Izola, pod vložno
št. 1/03298/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in deležev, spremembo naslova pri družbeniku ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:
Matična št.: 5647436
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Grgič Benko, Koper, Za
gradom 14, in Rihter Fulvio, Dekani 228,
vstopila 8. 4. 1992, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

spalnikov); marketing – storitve raziskave
tržišča; organizacija lova, ribolova in drugih športnih aktivnosti; posredovanje prodaje vstopnic za vse vrste prireditev, obiskov galerij, muzejev ipd.; opravljanje recepcije za hotelske in zasebne sobe ter kampe; trgovina na debelo z živilskimi in
neživilskimi proizvodi, mešanim blagom,
vozili, plovili, deli in priborom ter naftnimi
derivati za lastne potrebe in v tranzitu za
znanega kupca; trgovina na drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi, mešanim
blagom, vozili, deli in priborom ter naftnimi derivati; komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev;
zastopanje in posredovanje v prometu blaga
in storitev; raziskava trga in storitve reklame in ekonomske propagande; prevoz blaga
in oseb v cestnem prometu; ekonomske,
knjigovodske, finančne, svetovalne, organizacijske in tehnološke storitve; vzdrževanje
hotelskih objektov in naprav ter instalacij;
vzdrževanje in urejanje zelenic, parkov in
rekreacijskih površin; proizvodnja cvetja in
okrasnih rastlin, sadjarstvo in vinogradništvo; kmetijstvo in poljedelstvo; instalacijska in zaključna dela v gradbeništvu; bazenske storitve, savne, moške in ženske frizerske in kozmetične storitve, fitness in podobne storitve; storitve zabavnih igralnih
avtomatov – brez možnosti denarnih dobitkov; prirejanje iger na srečo z igralnimi avtomati – izven igralnice; konsignacijska prodaja tujega blaga; maloobmejni promet z
Italijo.

ka 66a, in Barišič Mato, Portorož, Kajuhova
3, vstopili 5. 7. 1993, vložili po 214.285,70
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-23467
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00722 z dne 7. 9. 1995 pri subjektu vpisa
ANGUINUS, Trgovina in storitve, Piran,
d.o.o., sedež: Ul. svobode 35, Piran, pod
vložno št. 1/03357/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: spremembo naslova
pri družbeniku, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, spremembo tipa zastopnika
ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5692504
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vujič Robert, vstopil 23.
3. 1992, in Modic Tatjana, vstopila 14. 12.
1993, oba iz Portoroža, Liminjanska 93, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Modic Tatjana, razrešena 29. 4. 1994 kot pomočnica direktorja in imenovana za prokuristko.
Rg-23495
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01956 z dne 7. 9. 1995 pri subjektu vpisa
BELVEDERE, Hotelsko turistično podjetje, d.o.o., Izola, sedež: Veliki trg 11,
Izola, pod vložno št. 1/00693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča dopolnitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5097266
Dejavnost družbe se dopolni z naslednjimi dejavnostmi: kmetijstvo in poljedelstvo;
vzdrževanje in urejanje zelenic, parkov in
rekreacijskih površin; prirejanje iger na srečo z igralnimi avtomati – izven igralnice.
Dejavnost družbe je odslej: gostinske
storitve nastanitve: hoteli, moteli, penzioni
in turistična naselja s sezonskim in celoletnim poslovanjem; gostinske storitve prehrane: restavracije s postrežbo, restavracije s
samopostrežbo; druge gostinske storitve: kavarne, pizzerije, točilnice, bari, bifeji, okrepčevalnice, diskoteke, kabareti ipd.; turistično posredovanje, turističnoagencijske storitve, prodaja časovnega zakupa turističnih
objektov in kapacitet; opravljanje menjave
tujih valut, retransferjev in depozitov; organizacija, izvedba, prodaja in posredovanje
vseh vrst turističnih in gostinskih storitev;
organizacija, izvedba in posredovanje obiskov turističnih zanimivosti, športnih, zabavnih in kulturnih prireditev, konferenc,
kongresov in strokovnih potovanj; prodaja
rezervacij vseh vrst prevoznih izkazov (železniških, avtobusnih, letalskih, ladijskih

Rg-23507
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02840 z dne 8. 9. 1995 pri subjektu vpisa
A.T.S. BORIS, storitve, trgovina, exportimport, d.o.o., Izola, sedež: Baredi 24a,
Izola, pod vložno št. 1/03814/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5731674
Osnovni kapital: 1,810.000 SIT
Ustanovitelja: Bržan Boris in Bržan AnaMarija, oba iz Izole, Baredi 24a, vstopila
15. 1. 1993, vložila po 905.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-23509
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02888 z dne 15. 9. 1995 pri subjektu
vpisa PLESKARSTVO KOPER, d.o.o.,
zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
sedež: Ul. 15. maja št. 2, Koper, pod vložno št. 1/04261/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5779626
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Naglič Branko, Koper, Cesta I. istrske brigade 73, Dodik Rade, Koper, Dolinska 50g, Flego Darjo, Piran, Prešernovo nabrežje 2, Mikolič Feručo, Koper,
Beblerjeva 2, Šavron Bruno, Izola, Vrtača
5, Šavron Angel, Koper, Generala Levični-

Rg-23511
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02900 z dne 7. 9. 1995 pri subjektu vpisa
PIVNICA M & M, Portorož, d.o.o., sedež:
Obala 77, Portorož, pod vložno št.
1/03710/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:
Matična št.: 5694892
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Matahlija Ivan, Izola, Ul.
Oktobrske revolucije 19b, in Mikolj Branko, Izola, Prisojna pot 5, vstopila 29. 7.
1994, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Rg-23521
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00064 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu
vpisa CAGGIATI EST, proizvodno in trgovsko izvozno-uvozno podjetje, d.o.o.,
sedež: Brezovica 8, Sl. Gračišče, pod vložno št. 1/02210/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme in družbenikov ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5498139
Firma: PIN-EST, proizvodno in trgovsko izvozno-uvozno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PIN-EST, d.o.o.
Ustanovitelja: Živec Dimitrij, Portorož,
Sončna pot 41, vstop 26. 5. 1991, vložek
1,654.838,10 SIT, in Pinija, d.o.o., Podjetje
za organizacijske in turistične storitve, Portorož, Obala 55, vstop 31. 12. 1994, vložek
1,103.225,40 SIT – odgovornost: ne odgovarjata; CAGGIATI, S.p.a., Colorno Parma,
izstop 31. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 12. 9. 1995: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 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 tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 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 organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 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.; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92621 Dejavnost marin; 92623 Druge športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice in zastavljalnice.
Pri dejavnosti 92.71 – prirejanje iger na
srečo, opravlja družba dejavnost: samo uporaba igralnih aparatov zunaj igralnice.

programiranje, d.o.o., Izola, sedež: Kajuhova 1a, Izola, pod vložno št. 1/00927/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah:
spremembo firme, sedeža, družbenikov in
vložkov, povečanje osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti, spremembo zastopnika, prokuro in uskladitev aktov s temile podatki:
Matična št.: 5864887
Firma: INTERKEM 95, d.o.o., Posredništvo in trgovina
Skrajšana firma: INTERKEM 95, d.o.o.
Sedež: Koper, Ferrarska 14
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Rebula Stanislav in Rebula
Bogdan, izstopil 6. 9. 1994, Merdita Đek,
izstopil 23. 2. 1995; Hadl Vladimir, Zagreb,
Harambašićeva 34, vstopil 23. 2. 1995, vložil 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: namestnik direktorja Rebula Bogdan, direktor
Rebula Stanislav, razrešena 6. 9. 1994, ter
direktor Merdita Đek, razrešen 23. 2. 1995;
prokurist Hadl Vladimir in direktor Gašpar
Edmond, Škofije, Zg. Škofije 70e, ki zastopa družbo z omejitvijo, da za posle, ki ne
sodijo v okvir registrirane dejavnosti družbe, in za posle, katerih vrednost, obračunana po srednjem tečaju Banke Slovenije, na
dan sklenitve presega 50.000 DEM, potrebuje predhodno pisno soglasje ustanovitelja
družbe – imenovana 23. 2. 1995.
Dejavnost, vpisana 15. 9. 1995: 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, stekelnino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 2521 Proizvodnja plošč, folij, 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;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Sedež: Portorož, Obala št. 22
Dejavnost, vpisana 8. 9. 1995: 2212 Izdajanje časopisov; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6420 Telekomunikacije; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-23523
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00275 z dne 15. 9. 1995 pri subjektu
vpisa KARAMELA, trgovina, inženiring,

Rg-23524
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00437 z dne 8. 9. 1995 pri subjektu vpisa
GALAXY, d.o.o., film & video kompani,
Sečovlje, sedež: Sečovlje 40, Sečovlje, pod
vložno št. 1/03862/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in sedeža ter uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5733138
Firma: GALAXY HOME VIDEO,
d.o.o., podjetje za založništvo in distribucijo filmov, Portorož
Skrajšana firma: GALAXY HOME
VIDEO, d.o.o., Portorož

Rg-24335
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00887 z dne 4. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ISAN 12, podjetje za gradnjo in
vzdrževanje objektov, d.o.o., Koper, sedež: Marušičeva 5, Koper, pod vložno št.
1/01311/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapitala in vložkov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev akta s temile podatki:
Matična št.: 5384443
Firma: ISAN 12, podjetje za gradnjo in
vzdrževanje objektov, d.o.o., Dekani
Skrajšana firma: ISAN 12, d.o.o., Dekani
Sedež: Dekani, Dekani 271
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Kleibencetl Iztok, vstopil 20. 6. 1993, in Kleibencetl Slavica, vstopila 21. 11. 1989, oba iz Dekanov 271,
vložila po 751.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 4. 10. 1995: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
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šna 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; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega 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 strojev; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jaksetič Jožef, Ilirska Bistrica, Vrbica 5, vstop 23. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

in pribor, naftni derivati; trgovina na debelo
in na drobno s plovili; trgovina na debelo in
na drobno z drugimi neživilskimi proizvodi
in mešanim blagom; leasing z vozili in letali
ter računalniško, elektronsko in elektrotehnično opremo; zastopanje in posredovanje v
prometu blaga in storitev in zunanjetrgovinskih poslih; špedicija v zračnem prometu; posredovanje prodaje letal in plovil; storitve reklame in ekonomske propagande; raziskava tržišča – marketing; menjava tujih
valut; gostinske storitve: restavracije s postrežbo in samopostrežbo; druge gostinske
storitve: bari, bifeji, okrepčevalnice, kavarne ipd.; storitve turističnega posredovanje
nastanitev, izletov in vseh potovanj; organizacija in izvedba ter posredovanje turističnih storitev, športnih prireditev in tekmovanj; oddajanje reklamnih površin in poslovnih prostorov ter funkcionalnih površin
v uporabo; vzdrževanje, obnova in razvoj
manevrskih površin ter terminala in tehničnih objektov ter naprav za sprejem in odpravo letal, potnikov in tovora (vzletno-pristajalna steza, ploščad, hangarji, energetski
objekti); vzdrževanje, obnova in razvoj signalizacije in komunikacij; vzdrževanje, obnova in razvoj radionavigacijskih in meteoroloških naprav; protipožarna zaščita in
služba prve pomoči v letališkem prometu;
varovanje in antidiverzijska kontrola.

Rg-24341
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01413 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MERCHAND, trgovina, storitve,
uvoz in izvoz, d.o.o., Izola, sedež: Malija
62, Izola, pod vložno št. 1/02461/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5558166
Osnovni kapital: 1,606.685 SIT
Ustanovitelja: Rustja Andrej, Piran, IX.
korpusa 22, in Nardin Radivoj, Izola, Prisojna pot 4, Jagodje, vstopila 23. 9. 1991,
vložila po 803.342,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Rg-24346
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01633 z dne 27. 9. 1995 pri subjektu
vpisa I & R TRADE – trgovina in storitve, d.o.o., Tomaj, sedež: Tomaj 46a, Dutovlje, pod vložno št. 1/03412/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5659370
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: Škerlj Igor, Dutovlje, Tomaj 46a, vstop 9. 4. 1992, vložek 1,501.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-24350
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01698 z dne 26. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ELBIS, elektroinstalacije, uvoz, izvoz, d.o.o., Vrbica 5, Ilirska Bistrica, sedež: Vrbica 5, Ilirska Bistrica, pod vložno
št. 1/03048/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah: spremembo firme, povečanje
osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5613418
Firma: ELBIS, elektrotehnika, uvoz, izvoz, d.o.o., Vrbica 5, Ilirska Bistrica

Rg-24360
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01918 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu
vpisa BIOTEHNIKA, trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o., Šmarje, sedež: Sergaši 33, Šmarje, pod vložno št. 1/04674/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah:
spremembo firme in skrajšane firme, povečanje osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5831547
Firma: BIOTEHNIKA, trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BIOTEHNIKA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Babič Elvis, Šmarje, Sergaši 33, vstop 8. 7. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-24365
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02178 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu
vpisa SLADKA OAZA – gostinstvo, turizem in trgovina, d.o.o., Piran, sedež: Bonifacijeva 3, Piran, pod vložno št.
1/04567/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, ustanovitelja in zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5820448
Firma: SOL & PORT – Letalsko podjetje, d.o.o., Sečovlje
Skrajšana firma: SOL & PORT, d.o.o.,
Sečovlje
Sedež: Sečovlje, Sečovlje 19
Ustanovitelj: Abduli Rahim, izstop 1. 9.
1994; Potočnik Stanislav, Velenje, Jerihova
2, vstop 1. 9. 1994, vložek 104.327 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rahim Abduli, razrešen 1. 9. 1994;
direktor Potočnik Stanislav, imenovan 1. 9.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost družbe se spremeni, tako da
se odslej glasi: letalski prevozi, ki zajemajo: prevoz potnikov in blaga ter poštnih in
posebnih pošiljk v notranjem javnem zračnem prometu, na rednih progah in s charterskimi poleti; notranji in mednarodni prevoz
potnikov in blaga v cestnem prometu; letalski prevoz potnikov na posebnih letih (aviotaksi); mednarodni letalski prometno-agencijski posli; letališke storitve in storitve v
zračnem prometu (sprejem in odprava letal,
potnikov, prtljage, blaga in pošte); oskrba
letal s hrano in pijačo za potnike (catering);
oskrba z gorivom in mazivom; izposojanje
letal in izposojanje vozil (rent-a-car); izposojanje plovil (rent-a-boat) in posredovanje
izposojanja plovil (charter); usposabljanje
za upravljanje z letali in šolanje pilotov;
servisiranje in popravljanje letal in letalske
opreme; servisiranje in popravljanje plovil
in opreme; trgovina na debelo in na drobno:
vozila, letala, deli in pribor, računalniška,
elektronska in elektrotehnična oprema, deli

Rg-24370
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02855 z dne 19. 9. 1995 pri subjektu
vpisa JAN-ŽAN, podjetje za trgovino in
komercialne storitve, export-import,
d.o.o., Koper, sedež: Beblerjeva 10, Koper, pod vložno št. 1/04191/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: spremembo firme, skrajšane firme in osnovnega
kapitala, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev aktov
s temile podatki:
Matična št.: 5769876
Firma: JAN-ŽAN, podjetje za trgovino
in komercialne storitve, export-import,
d.o.o.
Skrajšana firma: JAN-ŽAN, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,613.908 SIT
Ustanovitelja: Stojanovič Zvone, Koper,
Krožna c. 12, in Batista Marjan, Koper, Prisoje 2, vstopila 17. 4. 1993, vložila po
806.954 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 19. 9. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
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in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomska
propaganda.

iz Ilirske Bistrice, Rozmanova 1, vstopila
17. 1. 1995, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Mikulin Milena in namestnik direktorice Mikulin Robert, imenovana 17. 1. 1995,
zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 85141 Samostojne zdravstvene
dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
85142 Alternativne oblike zdravljenja;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
deležev, vstop družbenika ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5589118
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Česnik Karlo, vstopil
30. 12. 1991, in Česnik Nada, vstopila
12. 5. 1994, oba iz Postojne, Pod Jelovico
11, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-24372
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02984 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MIKA, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Jurčičeva 19, Ilirska Bistrica, sedež: Jurčičeva 19, Ilirska Bistrica, pod
vložno št. 1/03123/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5630487
Osnovni kapital: 1,588.000 SIT
Ustanovitelj: Kavčič Samuel, Ilirska Bistrica, Jurčičeva 19, vstop 31. 3. 1992, vložek 1,588.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-24377
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03470 z dne 25. 9. 1995 pri subjektu
vpisa POLO PLUS, podjetje za prometno
vzgojo, trgovino, uvoz, izvoz in gostinstvo,
d.o.o., Postojna, sedež: Prekomorskih brigad 8, Postojna, pod vložno št. 1/02919/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah:
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5584957
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gostiljac Mihailo, Postojna, Prekomor. brig. 8, vstop 27. 1. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-24379
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00090 z dne 29. 9. 1995 pod št. vložka
1/04975/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5890845
Firma: M & R, MILENA MIKULIN,
fizioterapija, trgovina, d.n.o., Ilirska Bistrica, Rozmanova 1
Skrajšana firma: M & R, MILENA
MIKULIN, d.n.o., Ilirska Bistrica
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ilirska Bistrica, Rozmanova 1
Ustanovitelja: Mikulin Milena, višji fizioterapevt, in Mikulin Robert, trgovec, oba

Rg-24384
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00778 z dne 28. 9. 1995 pod št. vložka
1/04974/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5914027
Firma: VOLKAT, servis, popravila in
rezervni deli težke in lahke mehanizacije,
d.o.o., Koper
Skrajšana firma: VOLKAT, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koper, Bošamarin 6a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Drčić Dragutin, Koper,
Bošamarin 6a, vložek 450.000 SIT, Piciga
Zdenko, Dekani 85, vložek 300.000 SIT,
Jeseničnik Robert, Koper, Vojkovo nabrežje 26, vložek 262.500 SIT, Ugrin Zdenko,
Podgorje 5, vložek 262.500 SIT, Bečirević
Bego, Koper, Vojkovo nabrežje 31a, vložek
150.000 SIT, in Sever Valter, Dekani 195,
vložek 75.000 SIT – vsi vstopili 24. 8. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Drčić Dragutin in namestnik direktorja
Piciga Zdenko, imenovana 24. 8. 1995, zastopata družbo neomejeno, z izjemo sklepanja pogodb in drugih listin, ki bi za družbo
pomenile finančno obveznost v višini nad
20.000 (dvajsettisoč) DEM v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan sklenitve konkretne pogodbe.
Dejavnost, vpisana 28. 9. 1995: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil.
Rg-25425
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00927 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ČESNIK, storitve in trgovina, d.o.o.,
Postojna, Pod Jelovico 11, sedež: Pod Jelovico 11, Postojna, pod vložno št.
1/02783/00 vpisalo v sodni register tega so-

Rg-25428
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01257 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa DOLMES, predelava mesa in trgovina, d.o.o., Postojna, Za Sovičem 12, sedež: Za Sovičem 12, Postojna, pod vložno
št. 1/01879/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah: vstop družbenice, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, razširitev
dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:
Matična št.: 5478545
Osnovni kapital: 1,603.000 SIT
Ustanovitelja: Dolenc Jože, vstopil 5. 11.
1990, in Dolenc Ljudmila, vstopila 18. 5.
1994, oba iz Postojne, Za Sovičem 12, vložila po 801.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dosedanja dejavnost se razširi še za: trgovino z živilskimi in neživilskimi proizvodi v tranzitu.
Dejavnost družbe se odslej glasi: predelava mesa in proizvodnja mesnih izdelkov;
vzreja živine, transport živine, mesa in mesnih izdelkov v cestnem prometu; svetovanje na področju predelave mesa in proizvodnje mesnih izdelkov; zastopniške, posredniške in agencijske storitve; trgovina na debelo in drobno z mesom, mesnimi izdelki,
živino, drugimi živilskimi proizvodi in neživilskimi proizvodi; trgovina z živilskimi
in neživilskimi proizvodi v tranzitu; posredniške, agencijske in zastopniške storitve.
Rg-25429
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01258 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa BOR-MET, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Krajna
vas 38, Dutovlje, sedež: Krajna vas 38,
Dutovlje, pod vložno št. 1/03419/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložkov, spremembo družbenikov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5666902
Osnovni kapital: 1,780.000 SIT
Ustanovitelja: Bortolato Stanka, vstopila 9. 4. 1992, in Bortolato Pavel, vstopil 30.
3. 1994, oba iz Dutovelj, Krajna vas 38,
vložila po 890.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-25430
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01263 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu
vpisa KARANTANIJA, organizacija pre-
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vozov in prevozi, d.o.o., Pivka, Kolodvorska 30, sedež: Kolodvorska 30, Pivka, pod
vložno št. 1/01101/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5366283
Osnovni kapital: 14,843.000 SIT
Ustanovitelj: Smerdelj Ervin, Pivka,
Pod Zavrtnice 15, vstop 12. 2. 1990, vložek 14,843.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Tominc Darko, imenovan 15. 5. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.

št. 138, Dutovlje, sedež: Dutovlje 138, Dutovlje, pod vložno št. 1/01805/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5466652
Osnovni kapital: 1,524.000 SIT
Ustanovitelja: Tavčar Zoran in Tavčar
Tomaž, oba iz Dutovelj 138, vstopila 9. 12.
1990, vložila po 762.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-25433
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01421 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa DESK, izobraževanje, računalništvo in svetovanje, d.o.o., Izola, Kosovelova 36, sedež: Kosovelova 36, Izola, pod
vložno št. 1/02374/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5529174
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Grlica Vlado, vložil
1,000.000 SIT, in Grlica Branko, vložil
500.000 SIT, oba iz Izole, Kosovelova 36,
vstopila 9. 8. 1990, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-25434
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01463 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa SOFIMEX, mednarodna trgovina in
špedicija, zastopstva, posredovanje in inženiring, d.o.o., Koper, sedež: Ferrarska
14, Koper, pod vložno št. 1/03255/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5641314
Osnovni kapital: 9,297.000 SIT
Ustanovitelji: Milok Vidojka, Škofije,
Spodnje Škofije 72, vložek 3,253.950 SIT,
Brborič Djoko, Koper, Dolinska 42b, vložek 3,253.950 SIT, in SUEDHANDEL, Export-importgesellschaft m.b.h., Avstrija,
Helferstorfestr. 4A1010 Wien, vložek
2,789.100 SIT – vstopili 6. 4. 1992, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-25435
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01474 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa PINUS, podjetje za proizvodnjo, trgovino in poslovne storitve, d.o.o., Prestranek, sedež: Ivana Vadnala 3, Prestranek, pod vložno št. 1/02322/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: spremembo sedeža ter povečanje osnovnega kapitala in vložka s temile podatki:
Matična št.: 5508673
Sedež: Prestranek, Trg padlih borcev 7
Osnovni kapital: 1,672.000 SIT
Ustanovitelj: Tominc Darko, Prestranek,
Padlih borcev 7a, vstop 15. 5. 1991, vložek
1,672.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25436
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01489 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa PROTEX, proizvodnja plastičnih,
lesnih in kovinskih izdelkov, trgovina in
storitve, d.o.o., Postojna, sedež: Rožna ulica 20, Postojna, pod vložno št. 1/02849/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah:
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5577756
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Požar Jožica, Postojna,
Rožna ul. 20, vstop 29. 2. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Požar Jožica, imenovana 29. 2.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-25440
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01577 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ARKUS, trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o., Sežana, Šmarje 16c, sedež:
Šmarje 16c, Sežana, pod vložno št.
1/01563/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5426146
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: Pahor Bojan, Sežana,
Šmarje 16c, vstop 28. 4. 1990, vložek
1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25437
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01507 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ADRIA CONTROL, Kontrola kakovosti in količine blaga, d.o.o., Koper,
sedež: Vojkovo nabrežje 30, Koper, pod
vložno št. 1/02293/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: vstop družbenice,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov,
dopolnitev dejavnosti, spremembo zastopnika, prokurista in uskladitev aktov s temile
podatki:
Matična št.: 5508312
Osnovni kapital: 1,845.000 SIT
Ustanovitelja: Vatovec Janko, vstopil
9. 5. 1991, vložil 1,752.750 SIT, in Vatovec
Tatjana, vstopila 25. 5. 1994, vložila 92.250
SIT, oba s Črnega kala 61b, odgovornost:
ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Šubic Janez, razrešen 25. 5. 1994;
prokurista Tatjana Vatovec in Oblak Ivan,
Portorož, Ukmarjeva št. 22, imenovana
25. 5. 1994.
Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi: trgovina na debelo z živilskimi in neživilskimi proizvodi; trgovina na
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; storitve pomorske agencije; posredovanje v prometu blaga in storitev; zastopanje
gospodarskih subjektov.
Dejavnost družbe je odslej: kontrola kakovosti in količine blaga in storitev; trgovina na debelo z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; trgovina na drobno z živilskimi
in neživilskimi proizvodi; storitve pomorske agencije; posredovanje v prometu blaga
in storitev; zastopanje gospodarskih subjektov.

Rg-25443
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01626 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa JUVENTA, Storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Postojna, sedež: Pod kolodvorom 8, Postojna, pod vložno št.
1/04432/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: spremembo sedeža, povečanje osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5845556
Sedež: Postojna, Kosovelova 21
Osnovni kapital: 1,535.609,50 SIT
Ustanovitelj: Kostanjšek Aleš, Postojna,
Kidričevo naselje 17, vstop 14. 6. 1993,
vložek 1,535.609,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-25439
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01574 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ASTEL, Podjetje za projektiranje,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Dutovlje

Rg-25444
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01627 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa AXIS – Tehnološki inženiring,
d.o.o., Koper, sedež: Tribanska cesta 2,

Rg-25441
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01592 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa AVTOPREVOZNIŠTVO – transport, d.o.o., Pivka, sedež: Petelinje 58, Pivka, pod vložno št. 1/02007/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5596688
Osnovni kapital: 1,591.400 SIT
Ustanovitelj: Tomšič Janez, Pivka, Petelinje 58, vstop 17. 12. 1990, vložek
1,591.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Koper, pod vložno št. 1/01371/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5391172
Osnovni kapital: 1,629.440 SIT
Ustanovitelja: Kocjančič Lucjan, Koper,
Sergeja Mašere 1, in Železnik Stanislav, Koper, Tribanska cesta 2, vstopila 5. 6. 1990,
vložila po 814.720 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

vpisa TIVA – Trgovina in gostinstvo,
d.o.o., Podgrad, sedež: Podgrad 22a, Podgrad, pod vložno št. 1/04463/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5807735
Osnovni kapital: 1,640.000 SIT
Ustanovitelja: Dekleva Zvezdana, vložila 1,225.000 SIT, in Dekleva Marjan, vložil
415.000 SIT, oba iz Podgrada 22a, vstopila
2. 7. 1993, odgovornost: ne odgovarjata.

bezastopnika): spremembo sedeža, povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5518750
Sedež: Koper, Ferrarska 12
Osnovni kapital: 1,691.000 SIT
Ustanovitelji: Markota Zdenko in Markota Radmila, oba iz Pule, Hrvaška, Jasna
Crnobori 17, ter Markota Ivanka in Markota
Slobodan, oba iz Pleternice, Josipa Kozarca
19, vstopili 2. 10. 1991, vložili po 422.750
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-25446
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01759 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MILSON, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Bertoki, impresa commerciale, S.r.l., Bertocchi, sedež: Bertoki, Markova ul. 37,
Koper, pod vložno št. 1/01691/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5439990
Osnovni kapital: 1,716.300 SIT
Ustanoviteljica: Kocjančič Dina, Koper,
Markova ul. 37, Bertoki, vstop 11. 12. 1990,
vložek 1,716.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-25448
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01887 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa HIDROGRADNJA, inženiring,
gradbeništvo, storitve in trgovina, d.o.o.,
Portorož, Liminjanska 111, sedež: Liminjanska 111, Portorož, pod vložno št.
1/01504/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:
Matična št.: 5421942
Osnovni kapital: 2,180.000 SIT
Ustanovitelja: Križman Robert in Križman Ludvik, oba iz Portoroža, Lucan 23,
vstopila 15. 1. 1994, vložila po 1,090.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-25451
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01997 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu
vpisa TELLUS – Trgovinsko podjetje,
d.o.o., Koper, sedež: Vanganelska cesta
16, Koper, pod vložno št. 1/04665/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in njihovih vložkov s temile podatki:
Matična št.: 5829836
Ustanovitelja: Lesjak Andrej in Hrvatin
Nives, izstopila 4. 7. 1994; Lesjak Adolf,
Portorož, Senčna pot 28, in Babič Valter,
Marezige, Babiči 2a, vstopila 4. 7. 1994,
vložila po 762.794 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-25453
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02093 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu

Rg-25454
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02135 z dne 11. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MARE, podjetje za proizvodnjo in
prodajo blaga, Izola, d.o.o., sedež: Ob Kajuhovi ulici, Izola, pod vložno št.
1/02383/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: spremembo sedeža, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:
Matična št.: 5520380
Sedež: Izola, Južna cesta 5
Osnovni kapital: 1,638.000 SIT
Ustanovitelja: Prodan Renato in Prodan
Marija, oba iz Izole, Cesta v Jagodje 11,
vtopila 1. 6. 1991, vložila po 819.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 11. 10. 1995: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah.
Rg-25455
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02172 z dne 25. 10. 1995 pri subjektu
vpisa REMA, import-export, trgovina,
d.o.o., Koper, sedež: Ob ogrlici 7, Koper,
pod vložno št. 1/02428/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah (razen spremem-

Rg-25456
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02180 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa JOLIDA – Proizvodnja pralnih in
kozmetičnih preparatov, turizem in trgovina, d.o.o., Lipica, sedež: Lipica 21, Sežana, pod vložno št. 1/03770/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5721466
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanovitelj: Škibin Darko, Sežana, Lipica 21, vstop 23. 9. 1992, vložek 1,530.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-25457
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02193 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa VARING, storitve iz varstva pri delu, inženering, consoulting, d.o.o., Portorož, Lepa cesta 40, sedež: Lepa cesta 40,
Portorož, pod vložno št. 1/02733/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: spremembo družbenikov, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5553318
Osnovni kapital: 2,150.000 SIT
Ustanovitelji: Ravbar Zlatan in Ravbar
Nikolaja, vstopila 28. 12. 1991, vložila po
425.000 SIT, ter Ravbar Jana, vložila
1,100.000 SIT, in Ravbar Eva, vložila
200.000 SIT, vstopili 30. 8. 1994, vsi iz
Portoroža, Lepa cesta 40, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Rg-25458
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02374 z dne 23. 10. 1995 pod št. vložka
1/04989/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5871832
Firma: DROGA-KIKI, proizvodnja prigrizkov, d.o.o.
Skrajšana firma: DROGA-KIKI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Portorož, Obala 27
Osnovni kapital: 1,690.344 SIT
Ustanovitelj: Sofpac B.V. Rotterdam, Nizozemska, Westblaak št. 6, vstop 7. 10.
1994, vložek 1,690.344 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: generalni direktor Čačovič Matjaž, Izola, E.
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Driolija št. 9, in direktor Zupanc Albin, Celje, Heroja Rojška št. 17, imenovana 7. 10.
1994, vsak od njiju samostojno sklepa vse
vrste poslov do vrednosti 50.000 USD, nad
to vsoto pa le s pisnim soglasjem ali sopodpisom drugega direktorja.
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1582 Proizvodnja preprečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1588 Proizvodnja homogeniziranih
živil in dietetične hrane; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje.

Matična št.: 5569907
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Miklavčič Nedeljko, Koper, Benčičeva 12, vstop 3. 1. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 10. 10. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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 kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina 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 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 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
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih 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.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomska propaganda.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice.

Rg-25460
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02528 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa DITT, d.o.o., Podjetje za opravljanje gradbene dejavnosti in trgovine, Izola, Gregorčičeva 41, sedež: Gregorčičeva
41, Izola, pod vložno št. 1/03537/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložka, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:
Matična št.: 5802873
Osnovni kapital: 1,734.000 SIT
Ustanovitelj: Čeligoj Ivan, Izola, Gregorčičeva 41, vstop 8. 4. 1992, vložek
1,734.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 12. 10. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje.
Rg-25462
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02609 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa EUROTRADE, Trgovina in posredniške storitve, d.o.o., Koper, sedež: Cesta
marežganskega upora 4, Koper, pod vložno št. 1/02172/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložka, spremembo naslova pri družbeniku, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Rg-25463
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02634 z dne 27. 10. 1995 pod št. vložka
1/04997/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5880653
Firma: EPLAST, podjetje za proizvodnjo, notranjo in zunanjo trgovino in mednarodni transport, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: EPLAST, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koper, Cesta II. oktober 3
Osnovni kapital: 2,496.000 SIT
Ustanovitelja: Belič Edi, Koper, Cesta
II. oktober 3, vložek 832.000 SIT, in
READY, d.o.o., Izola, Ulica Alojza Valenčiča 1, vložek 1,664.000 SIT – vstopila
25. 10. 1994; odgovornost: ne odgovarjata.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Belič Edi, imenovan 25. 10. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 27. 10. 1995: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni
obliki: 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2521
Proizvodnja plošč, folij, 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; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 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 zelenjavo; 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 električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost 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; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup (leasing); 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdravljenja; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 10. 1995: 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 4531 Električne inštalacije;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 6420
Telekomunikacije; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost.

Rg-25465
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02825 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ENEL-GROUP, elektroenergetski
inženiring, trgovina in zastopstvo, d.o.o.,
Koper, sedež: Ferrarska 12, Koper, pod
vložno št. 1/02081/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5852773
Dejavnost, vpisana 10. 10. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.
Rg-25466
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02837 z dne 11. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ELCATEL, podjetje za inženiring
elektronskih naprav, marketing in prodajo, d.o.o., Obala 118, Portorož, sedež:
Obala 118, Portorož, pod vložno št.
1/02408/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložka, spremembo družbenikov in tipa zastopnika, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5805830
Osnovni kapital: 1,646.000 SIT
Ustanovitelj: Zadnik Dušan, Portorož,
Vojkova 14a, vstopil 15. 10. 1993, vložil
1,646.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kolarič Janko, Fabbro Lino in Virens Viljem, izstopili 19. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kolarič Janko in njegova pomočnika Fabbro Lino, Virens Viljem, razrešeni
19. 12. 1994; Zadnik Dušan, razrešen
19. 12. 1994 kot pomočnik direktorja in

Rg-25467
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02863 z dne 25. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MEDICO, trgovina z medicinsko sanitetnimi pripomočki in materiali, d.o.o.,
Matenja vas 24, Prestranek, sedež: Matenja vas 24, Prestranek, pod vložno št.
1/01773/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: spremembo firme, sedeža in družbenika, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, uskladitev dejavnosti, spremembo
zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:
Matična št.: 5455596
Firma: QI – DENT, trgovina z medicinsko sanitetnimi pripomočki in materiali, d.o.o., Krvavi potok
Skrajšana firma: QI – DENT, d.o.o., Krvavi potok
Sedež: Kozina, Krvavi potok 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Želimir, izstop
27. 12. 1994; Anzigliero Michele, Vicenza,
Italija, R. D’ezzelino, Via col Bastia 1, vstop
27. 12. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Božič Želimir, razrešen 27. 12. 1994;
direktorica Markelj Breda, Slavniška cesta
9, Hrpelje, Kozina, imenovana 27. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 10. 1995: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki.
Rg-25469
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03005 z dne 6. 10. 1995 pri subjektu
vpisa LESNIKA, Splošno mizarstvo in lesarstvo, d.o.o., Šmarje št. 102, sedež:
Šmarje 102, Šmarje pri Kopru, pod vložno št. 1/02363/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložka, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
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Matična št.: 5533384
Osnovni kapital: 1,660.000 SIT
Ustanovitelj: Žavbi Jože, Šmarje 102,
vstop 4. 10. 1990, vložek 1,660.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žavbi Jože, razrešen 22. 12. 1994;
direktor Žavbi Fabio, Portorož, Fazanska
ulica 2, imenovan 22. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 6. 10. 1995: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
6024 Cestni tovorni promet.

in uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5714290
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ferluga Danilo, Koper,
Vanganelska 1, vstop 23. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 12. 10. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice.

Rg-25470
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03089 z dne 20. 10. 1995 pri subjektu
vpisa SOL & PORT – Letalsko podjetje,
d.o.o., Sečovlje, sedež: Sečovlje 19, Sečovlje, pod vložno št. 1/04567/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: spremembo družbenikov, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov, spremembo tipa zastopnika, vstop zastopnikov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5820448
Osnovni kapital: 1,504.327 SIT
Ustanovitelji: Potočnik Stanislav, Velenje, Jerihova 2, vstop 1. 9. 1994, Ocepak
Jože, Ankaran, Kolomban 15, vstop 25. 12.
1994, vložek 391.125 SIT, in Konjc Renata,
Portorož, Lepa cesta 20, vstop 25. 12. 1994,
vložek 165.476 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Potočnik Stanislav, razrešen 25. 12. 1994 kot
direktor in imenovan za podpredsednika
skupščine, direktorica Konjc Renata in predsednik skupščine Ocepak Jože, imenovana
25. 12. 1994, zastopajo družbo brez omejitev, razen pri sklepanju pogodb o pridobivanju in odsvojitvi nepremičnin in kreditnih
pogodb, ki jih lahko sklenejo le na podlagi
sklepa skupščine družbe.

Rg-25473
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00065 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa BANDELJ & DUBAC, d.n.o., gostinstvo in trgovina, Koper, sedež: Krožna cesta 2, Koper, pod vložno št.
1/04835/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5869153
Dejavnost, vpisana 12. 10. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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 kolesi, deli in opremo; 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo 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
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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 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 zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, 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 prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi 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 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; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno

Rg-25471
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03122 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa HIT, Trgovske, finančne, knjigovodske in turistične storitve, d.o.o., Sp.
Škofije, sedež: Sp. Škofije 182, Škofije,
pod vložno št. 1/03776/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala in vložka, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
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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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, 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; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih 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.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7411
Pravno svetovanje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice in zastavljalnice.

standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5753791
Firma: IDEAL MUSIC, trgovina, svetovanje, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: IDEAL MUSIC, d.o.o.
Ustanoviteljica: Pittino Irma, Tricesimo,
Italija, Via Matteotti 41, vstop 21. 11. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Galliano Giorgio, izstop 21. 11.
1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Galliano Giorgio, razrešen 9. 2. 1995;
direktorica Pittino Irma, imenovana 9. 2.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 10. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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 kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo 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
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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 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 zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, 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 prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi 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 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; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 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 drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
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

Rg-25475
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00239 z dne 11. 10. 1995 pri subjektu
vpisa CONSULPRIME, svetovalno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež:
Vojkovo nabrežje 38, Koper, pod vložno
št. 1/04003/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in družbenikov, uskladitev dejavnosti s
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lokalih; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lisjak Franko, razrešen 12. 12. 1994;
direktor Uran Janez, imenovan 12. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 13. 10. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 85121
Osnovna zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistična ambulantna dejavnost; 8513 Zobozdravstvena dejavnost; 85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 85143 Druge zdravstvene
dejavnosti, d.n.

predmeti za gospodinjstvo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 6312 Skladiščenje; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-25479
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00476 z dne 9. 10. 1995 pod št. vložka
1/04976/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5898137
Firma: EUROFFICE, inženiring, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Ilirska Bistrica
Skrajšana firma: EUROFFICE, d.o.o.,
Ilirska Bistrica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ilirska Bistrica, Bazoviška 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Batista Saša, vložil
1,275.000 SIT, in Batista Damijana, vložila
225.000 SIT, oba iz Ilirske Bistrice, Župančičeva 12, vstopila 18. 4. 1995, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Batista Saša, imenovan 18. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 10. 1995: 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Pridelovanje drugega sadja in
začimb; 0125 Reja drugih živali; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 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 proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi

Rg-25480
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00552 z dne 9. 10. 1995 pod št. vložka
1/04977/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5904269
Firma: IFIM, Izvoz-uvoz, trgovina in
posredništvo, d.o.o., Koper, Obrtniška 24,
Koper
Skrajšana firma: IFIM, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koper, Obrtniška 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Neven Ivetac, Koper, Beblerjeva 10, in Filippin Carlo, Vittorio Venetto, Italija, Via Monte Baldo 30, vstopila
15. 3. 1995, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Neven Ivetac, imenovan 15. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 10. 1995: 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki.

Rg-25476
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00258 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa OPTIMIST, Podjetje za zastopanje in posredovanje zavarovanj, d.o.o.,
Koper, sedež: Ljubljanska 3a, Koper, pod
vložno št. 1/01830/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane firme, izstop družbenika, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5467420
Firma: ADRIATA, specializirana zavarovalniška zastopniška družba, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: ADRIATA, d.o.o., Koper
Ustanoviteljica: Bahor Matija in Zvonar
Jože, izstopila 26. 1. 1995; ADRIATIC, Zavarovalna družba, d.d., Koper, Ljubljanska
cesta 3a, vstopila 15. 1. 1991, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Franetič Vinko, razrešen 6. 3. 1995 kot v.d.
direktorja; direktor Strmčnik Gregor, Ankaran, Bevkova št. 45, imenovan 6. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 10. 1995: 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih.
Rg-25477
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00447 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa FRANCO TRADE, Trgovina in storitve, d.o.o., Koper, sedež: Obrtniška 26a,
Koper, pod vložno št. 1/01744/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, družbenika in osnovnega kapitala, spremembo
in uskladitev dejavnosti, spremembo zastopnika ter uskladitev akta s temile podatki:
Matična št.: 5454352
Firma: DENTEC – Zdravstvene storitve, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: DENTEC, d.o.o., Koper
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 4
Osnovni kapital: 1,527.000 SIT
Ustanovitelj: Lisjak Franko, izstop
12. 12. 1994; Uran Janez, Koper, Benčičeva
2d, vstop 12. 12. 1994, vložek 1,527.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25481
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00566 z dne 9. 10. 1995 pod št. vložka
1/04979/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5904595
Firma: TOP DENT, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Koper, Vojkovo
nabrežje 27
Skrajšana firma: TOP DENT, d.o.o.,
Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 27
Osnovni kapital: 1,556.385 SIT
Ustanovitelj: Boškovič Goran, Koper,
Cesta na Markovec 5, vstop 31. 5. 1995,
vložek 1,556.385 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Boškovič Goran, imenovan 31. 5.
1995, kot posamični poslovodja zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 10. 1995: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo 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 proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 8513 Zobozdravstvena dejavnost;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti.

pijač; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0125 Reja drugih živali; 0501 Ribištvo;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1593 Proizvodnja vina
iz grozdja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 5010 Trgovina 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
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; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo 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 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, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
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 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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-25482
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00603 z dne 11. 10. 1995 pod št. vložka
1/04980/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5906423
Firma: ALPUR, d.o.o., trgovina na debelo in drobno in storitve, Sežana, Partizanska c. št. 66
Skrajšana firma: ALPUR, d.o.o., Sežana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Sežana, Partizanska c. št. 66
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelja: Kljun Castellani Vivijana
in Kljun Marjan, oba iz Sežane, Dane pri
Sežani št. 10a, vstopila 9. 5. 1995, vložila
po 780.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Kljun Castellani Vivijana in njen namestnik Kljun Marjan, imenovana 9. 5.
1995, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 10. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo

Rg-25484
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00652 z dne 19. 10. 1995 pod št. vložka
1/04988/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
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Matična št.: 5909520
Firma: PROTEAPAK, pakiranje in trgovina, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: PROTEAPAK, d.o.o.,
Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 30/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Holjevac Milan, Lovran,
Hrvaška, Žrtva fašizma 23, vstop 29. 5.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Holjevac Milan in direktor Bibalo
Bruno, Koper, Cesta na Markovec 18/3, imenovana 29. 5. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 10. 1995: 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6311 Prekladanje, 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7482 Pakiranje.

Rg-25487
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00704 z dne 24. 10. 1995 pod št. vložka
1/04994/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5909937
Firma: IMPROCOM COMMERCE –
Proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: IMPROCOM COMMERCE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koper, Za gradom 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Balin Oliver, Koper, Za
gradom 10, vstop 22. 6. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Balin Oliver, imenovan 22. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 10. 1995: 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo 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; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje.

menitvijo, prevzemanja jamstev in po naravi stvari podobne druge posle lahko sklene
le na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja kot organa upravljanja.
Dejavnost, vpisana 6. 10. 1995: 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-25485
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00682 z dne 27. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ADRIACOMMERCE SOKEM,
proizvodnja kemičnih izdelkov, d.o.o., sedež: Sermin 7b, Koper, pod vložno št.
1/02220/00 vpisalo v sodni register tega sodišča začetek stečajnega postopka: spremembo firme in stečajnega upravitelja s temile podatki:
Matična št.: 5498376
Firma: ADRIACOMMERCE SOKEM,
proizvodnja kemičnih izdelkov, d.o.o., v
stečaju
Skrajšana firma: SOKEM, d.o.o., v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: stečajni upravitelj Stokin Marko, Koper, Rozmanova 52, imenovan 12. 6. 1995; direktor
Križnič Dušan, razrešen 12. 6. 1995.
Sklep tega sodišča o začetku stečajnega
postopka opr. št. St 8/95 z dne 12. 6. 1995.
Rg-25486
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00689 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MODRA LINIJA, pooblaščena investicijska družba, d.d., Koper, v angleščini: MODRA LINIJA, Entrusted investment fund, Ltd. Koper, sedež: Pristaniška 8, Koper, pod vložno št. 1/04873/00
vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine z dne 28. 6. 1995
s temile podatki:
Matična št.: 5853249

Rg-25488
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00722 z dne 6. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ADRIA, Turistično podjetje, p.o.,
Ankaran, sedež: Jadranska cesta 25, Ankaran, pod vložno št. 1/00787/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: preoblikovanje iz p.o. v d.o.o., spremembo firme in
skrajšane firme, ustanovitelja in vložek,
uskladitev dejavnosti, spremembo pooblastil zastopnika ter uskladitev akta s temile
podatki:
Matična št.: 5006040
Firma: ADRIA, Turistično podjetje,
d.o.o.
Skrajšana firma: ADRIA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 1.142,466.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 1. 1. 1995, vložek 1.142,466.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Galinec Zlatka, Ankaran, Larisova 13, ki od 4. 7. 1995 zastopa družbo z
omejitvijo, da posle glede razpolaganja z
nepremičninami, njihovim delom ali obre-

Rg-25494
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00785 z dne 23. 10. 1995 pod št. vložka
1/04993/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:
Matična št.: 5914159
Firma: SANDALYA, k.d., svetovanje,
izobraževanje in sejemska dejavnost s področja priprave hrane, Caboni A.
Skrajšana firma: SANDALYA, k.d., Caboni A.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Škofije, Sp. Škofije 86
Ustanovitelja: Caboni Alessandro, kuharski mojster, Škofije, Sp. Škofije 86, vstop
28. 8. 1995, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem, in en komanditist.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Caboni Alessandro, imenovan 28. 8.
1995, kot komplementar zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 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 zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
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z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, 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 prodajalnah z živili; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-25492
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00754 z dne 17. 10. 1995 pod št. vložka
1/04985/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev k. d. s temile podatki:
Matična št.: 5910340
Firma: I & P, trgovina na debelo in
drobno ter komercialne storitve – PAULOVIĆ, k.d.
Skrajšana firma: I & P – PAULOVIĆ,
k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ankaran, Hrvatini 183b
Ustanovitelja: Paulović Vesna, natakarica, Ankaran, Hrvatini 183b, vstop 31. 8.
1995, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem, in en komanditist.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Paulović Vesna, imenovana 31. 8.
1995, kot komplementarka zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 17. 10. 1995: 15811
Dejavnost pekarn; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 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 sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 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; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-25496
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00810 z dne 26. 10. 1995 pod št. vložka
1/04996/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5915422
Firma: MASIM, trgovina in gostinstvo,
d.o.o., Križ
Skrajšana firma: MASIM, d.o.o., Križ
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Sežana, Križ 237
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Macarol Rudina, Macarol
Matejka, Macarol Vladimir in Macarol Simon, vsi iz Sežane, Križ 237, vstopili 6. 9.
1995, vložili po 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Macarol Rudina, imenovana 6. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 10. 1995: 01131
Vinogradništvo; 0125 Reja drugih živali;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnh posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, 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; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, 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 teksti-

Rg-25489
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00724 z dne 30. 10. 1995 pod št. vložka
1/04998/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.d. s temile podatki:
Matična št.: 5907772
Firma: MODRA LINIJA 2, pooblaščena investicijska družba, d.d., Koper
Skrajšana firma: MODRA LINIJA 2,
d.d., Koper
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: investicijska družba
Sedež: Koper, Pristaniška ulica št. 8
Osnovni kapital: 1.322,693.000 SIT
Ustanovitelj: Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper,
Pristaniška ulica št. 8, vstop 23. 8. 1995,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pavšič Mirko, Koper, Cesta na Markovec številka 9, imenovan 4. 1. 1995, zastopa družbo z omejitvijo, da potrebuje
predhodno soglasje nadzornega sveta za
sklenitev naslednjih pogodb ali za naslednja pravna dejanja: pogodbe, za katere je
tako določeno s poslovnim načrtom družbe;
plačilo provizije v delnicah investicijske
družbe; najemanje in dajanje posojil izven
meje, določene s poslovnim načrtom; pogodbe o prenosu opravljanja plačilnega prometa, hrambe vrednostnih papirjev in opravljanja poslov o nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na borzi; izplačilo predčasne
dividende.
Člani nadzornega sveta: Slaček Miran,
Košnik Srečko in Čalija Jadranko, vstopili
23. 8. 1995.
Dejavnost, vpisana 30. 10. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.
Odobreni kapital znaša 66,135.000 SIT.
Direktor je pooblaščen povečati osnovni kapital družbe, v prvih petih letih poslovanja,
za skupno največ pet odstotkov osnovnega
kapitala, in sicer tako, da vsako poslovno
leto odloči o povečanju osnovnega kapitala
za en odstotek, pri čemer lahko istega preseže le zaradi zaokroževanja zneskov, glede
na nominalno vrednost delnic.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen za
vsakokratno določitev številčno izraženih
zneskov odobrenih povečanj osnovnega kapitala družbe, v skladu z dovoljenjem Agencije za trg vrednostnih papirjev o povečanju
kapitala oziroma z dejansko vpisanim in
vplačanim osnovnim kapitalom
Spremembe statuta družbe z dne 23. 8.
1995 in čistopis statuta z dne 23. 8. 1995.
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lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 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 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 alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi 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
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;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
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, bižuterjo; 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 drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 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 pijač in napitkov 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);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-

niški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Habič Janez, Šarhova 32, Ljubljana.

Rg-25497
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00835 z dne 27. 10. 1995 pri subjektu
vpisa OPREMA, Lesno podjetje, d.o.o.,
Izola, Industrijska cona, sedež: Industrijska cona, Izola, pod vložno št. 1/01470/00
vpisalo v sodni register tega sodišča začetek
stečajnega postopka: spremembo firme in
skrajšane firme ter stečajnega upravitelja s
temile podatki:
Firma: OPREMA, Lesno podjetje,
d.o.o., Izola, Industrijska cona, v stečaju
Skrajšana firma: L.p. OPREMA, d.o.o.,
Izola, v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: v.d.
direktorja Medoš Danijel in namestnika direktorja Jugovac Erminij in Dodič Bruno,
razrešeni 14. 9. 1995; stečajni upravitelj Benedejčič Miro, Koper, II. Prekomorske brigade 52, imenovan 14. 9. 1995.
Sklep tega sodišča o začetku stečajnega
postopka opr. št. St 13/95 z dne 14. 9. 1995.

LJUBLJANA
Rg-39193
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10006, z dne 17. 4. 1996 pod št. vložka
1/16853/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča prenehanje družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: HABIČ, družba za trgovino in
posredništvo, d.o.o., Vrhnika, Tržaška c. 4
Skrajšana firma: HABIČ, d.o.o., Vrhnika, Tržaška c. 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vrhnika, Tržaška c. 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Habič Janez, Ljubljana, izstopil 23. 5. 1994, vložek 8.000 SIT.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Habič Janez, razrešen 23. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila

Rg-39083
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01039 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa SANOLABOR, podjetje za prodajo
medicinskih laboratorijskih in zobozdravstvenih aparatov, instrumentov,
zdravil in opreme, d.d., sedež: Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00291/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta
s temile podatki:
Matična št.: 5000823
Člani nadzornega sveta: Ferjan Cveto,
Sever Vlado, Pervanje Klavdij, vsi izstopili
1. 12. 1995; Gorjup Milena, Torkar Vilma,
Bregar Franc, vsi vstopili 1. 12. 1995.
Rg-39084
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00624 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa SEMENARNA, Ljubljana, proizvodnja in trgovina, d.d., Ljubljana, Dolenjska c. 242, sedež: Dolenjska c. 242,
1108 Ljubljana, pod vložno št. 1/00030/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5005574
Člani nadzornega sveta: Prašnikar Anton, Kozelj Boris, Semprimožnik Ludvik,
Demšar Mihael, vsi izstopili 21. 12. 1995;
Kozelj Boris, Demšar Mihael, Ivanušič
Zvonko, Semprimožnik Ludvik, Mirhar Miran, vsti vstopili 21. 12. 1995.
Rg-39087
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01249 z dne 11. 4. 1996 pod št. vložka
1/27720/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis d.o.o., s temile podatki:
Matična št.: 5936454
Firma: LUNDBECK – PHARMA, Svetovalno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: LUNDBECK – PHARMA, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška c. 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: LUNDBECK Arzneimittel
GmbH, Wein, Avstrija, Brigittagasse 22-24,
vstopil 4. 3. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Hirschl Roberta, Avstrija, Kunigungdsbergstrasse 32, prokuristka Bali-Babli Valerija, Lendava, Gaberje 65, Kutrovatz
Ernest, Wein, Avstrija, Brigittagasse 22-24,
vsi imenovani 4. 3. 1996.
Za spodaj navedene posle mora poslovodja pribaviti predhodno soglasje skupščine družbe:
– kontrola in odobritev letnega poročila
in bilance, kakor tudi obračuna uspeha in
izgube za preteklo poslovno leto;
– sklepanje o delitvi dobička in pokrivanju izgub;
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– razrešitev o delitvi dobička in pokrivanju izgub;
– razrešitev organov družbe glede njihovih prevzetih dolžnosti;
– izvolitev in odpoklic poslovodje;
– povišanje in znižanje osnovnega kapitala družbe;
– sprememba akta o ustanovitvi družbe
ali družbeniške pogodbe;
– odtujitev ali odprodaja podjetja ali njegovega bistvenega sestavnega dela;
– prenehanje družbe;
– pridobitev, prodaja in obremenitev
udeležbe na drugih podjetjih;
– ustanovitev in prenehanje podružnic ali
sestrskih družb;
– pridobitev, prodaja ali obremenitev
zemljišč in stvarno pravnih pravic, kakor
tudi odločanje o novogradnjah in bistvenih
spremembah na poslopjih družbe;
– izvajanje investicij v kolikor njihova
vrednost pri pridobitvi ali izgradnji znotraj
poslovnega leta presega 700.000 ATS;
– sklepanje, sprememba in prenehanje
najemnih in zakupnih pogodb, katerih trajanje ali katerih odpovedni rok znaša več kot
10 let ali pri katerih letna najemnina ali
zakupnina presega 490.000 ATS v kolikor v
tem pogledu ustanoviteljica ne odloči drugače;
– sklepanje, sprememba in prenehanje
delovnih pogodb ali pogodb o delu v kolikor letna izplačila po teh pogodbah presegajo 490.000 ATS ali spremembe obstoječih pogodb tak znesek presegajo;
– prevzemanje jamstev in garancij za
tretje;
– najemanje kreditov, v kolikor se s takimi krediti presegajo družbi odobrene kreditne linije;
– dajanje posojil, posebej posojil poslovodij;
– sporazumi, ki se nanašajo na starostno
preskrbo;
– izvajanje glasovalne pravice v podjetjih, v katerih obstoja udeležba in ta udeležba družbe znaša najmanj 25%;
– sklepanje delovnih pogodb, s katerimi
se družba zavezuje izplačevati del prometa
ali delež na dobičku;
– dajanje generalnih pooblastil;
– imenovanje revizorja zaradi kontrole
letnega zaključnega računa družbe;
– o poslih, katerih obseg presega običajen poslovni promet, ali če so taki posli
bistvenega pomena za družbo;
– prevzemanje poslov, glede katerih je v
drugih delih te pogodbe določena pristojnost skupščine;
– podelitev prokure.
Dejavnost, vpisana 11. 4. 1996: 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

KRONA KRONA, Pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana, sedež: Tržaška 116, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26073/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5893658
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Kržan Nevenka, razrešena 23. 2.
1996, prokurist Žibret Branko, imenovan 23.
2. 1996, Ljubljana, Štihova ulica 12.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Filipič Janez, imenovan 19. 12.
1994, Horjul, Horjul 8, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, 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; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4010 Oskrba z elektriko; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-

Rg-39088
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01086 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa

Rg-39089
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/96/00094 z dne 5. 4. 1996 pri subjektu
vpisa KRONA SENIOR, Pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana, sedež:
Tržaška 116, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26074/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega sveta in vpis sklepa o povečanju osnovnega
kapitala z vložki ter vpis odobrenega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5893666
Člani nadzornega sveta: Winkler Janez,
Bedene Uroš, Hvale Stanko, vsi vstopili
19. 12. 1995.
Vpiše se sklep skupščine z dne 19. 12.
1995, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 618,076.000 SIT.
Vpiše se pooblastilo upravi, da se
osnovni kapital poveča za 357,427.000 SIT
z izdajo novih delnic za vložke (odobreni
kapital).
Rg-39090
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00429 z dne 5. 4. 1996 pri subjektu vpisa
DELOITTE & TOUCHE, d.o.o., revizija
in svetovanje, sedež: Dunajska 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15919/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova družbenice in zastopnice Alenke
Podbevšek s temile podatki:
Ustanoviteljica: Podbevšek Alenka, Golnik, Golnik 171, vstopila 30. 12. 1992, vložila
1,966.167 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Podbevšek Alenka, imenovana
3. 5. 1993, Golnik, Golnik 171, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-39091
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19292 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu
vpisa JAMAHO, podjetje za storitve, gostinstvo in trgovino, d.o.o., Horjul 226,
Horjul, sedež: Horjul 226, 1354 Horjul,
pod vložno št. 1/16051/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in zastopnika ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5576270
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelja: Filipič Matjaž, Horjul,
Horjul 226, vstopil 19. 2. 1992, vložil
150.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Filipič Janez, Horjul, Horjul 8, vstopil
19. 2. 1992, vložil 1,354.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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valno vrtanje in sondiranje; 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;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega 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 strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posrednišvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, ketal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo 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
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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki.

vpisa LEPLES, Podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.o.o., Borovnica, sedež: Paplerjeva 10, 1353 Borovnica, pod
vložno št. 1/22913/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5778760
Osnovni kapital: 1,535.000 SIT
Ustanovitelj: Zorman Jože, Borovnica,
Paplerjeva 10, vstopil 25. 3. 1993, vložil
1,535.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 6024 Cestni tovorni promet.

belo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-39092
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19139 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu

Rg-39093
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19244 z dne 2. 4. 1996 pri subjektu vpisa
AMBRA 60, Trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Donova 10, 1215 Medvode, pod vložno št. 1/05745/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5351022
Firma: AMBRA 60, trgovsko podjetje,
d.o.o., Medvode, Donova 10
Osnovni kapital: 1,570.000 SIT
Ustanovitelja: Okorn Danica, Medvode,
Donova 10, vstopila 31. 1. 1990, vložila
800.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Okorn Franc, Medvode, Donova 10, vstopil
28. 6. 1994, vložil 769.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Okorn Franc, imenovan 1. 7. 1994,
Medvode, Donova 10, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 4. 1996: 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-

Rg-39095
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01791 z dne 26. 4. 1996 pod št. vložka
1/27819/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5940966
Firma: VESNA DISTRIBUCIJA, družba za distribucijo filmov, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VESNA DISTRIBUCIJA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Nazorjeva 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ljubljanski kinematografi p.o., Ljubljana, Nazorjeva 2, vstopil 3. 4.
1996, vložil 765.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Video Art d.o.o., Ljubljana, Vojkova 16, vstop 3. 4. 1996, vložek 735.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gabrijelčič Marjan, imenovan 3. 4.
1996, Ljubljana, Streliška 28, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 4. 1996: 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 tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
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množevanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
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;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

motvozov, vrvic in mrež; 1772 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih oblačil; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 454 Zaključna gradbena dela; 4542 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5170 Druga trgovina na debelo; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85142 Alternativne oblike
zdravljenja; 85323 Dejavnost dobrodelnih
organizacij; 85324 Druge socialne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

95/02846 z dne 24. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ČIŽMAN & Co., inženiring in gostinske storitve, d.n.o., Ljubljana, sedež:
Cesta Ceneta Štuparja 16, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/05400/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5849420
Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 511 Posredništvo; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7021 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti.

Rg-39096
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01824 z dne 26. 4. 1996 pod št. vložka
1/27823/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis k.d. s temile podatki:
Matična št.: 5941008
Firma: GORŠEK & TRIS, proizvodnja, pridelovanje, gostinstvo, turizem, trgovina in storitve, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: GORŠEK & TRIS,
k.d., Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Črna vas 166
Osnovni kapital: 270.000 SIT
Ustanovitelji: Goršek Anselma Amalija,
Ljubljana, Črna vas 166, vložek 90.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Mencin Tomaž, Ljubljana, Grablovičeva 36, vložek 90.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vukovič Milorad, Ljubljana,
Na Korošici 2, vsi vstopili 4. 4. 1996, vložek 90.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Goršek Anselma Amalija, Ljubljana, Črna vas 166, imenovana 4. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 4. 1996: 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1561 Mlinarstvo; 1752 Proizvodnja vrvi,

Rg-39101
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

Rg-39103
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17507 z dne 24. 4. 1996 pri subjektu
vpisa BINONI, Podjetje za uvoz-izvoz, trgovino, zastopanje in posredovanje,
d.o.o., Ilirska 15, Ljubljana, sedež: Ilirska 15, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16182/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastopnika ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5589649
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Begić Sabina, Ljubljana,
Ilirska ulica 15, vstopila 7. 1. 1992, vložila
754.000 SIT, in Begić Mehmed, Ljubljana,
Ilirska ulica 15, vstopil 27. 12. 1994, vložil
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Begić Mehmed, Ljubljana, Ilirska
ulica 15, imenovan 27. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev, kot poslovni pooblaščenec.
Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
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521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno
svetovanje;
7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 930 Druge storitvene dejavnosti.

šna mehanična dela; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 501 Trgovina z motornimi vozili; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi 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 živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 602 Drug kopenski promet; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev.

nosti, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-39104
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/02818 z dne 24. 4. 1996 pri subjektu
vpisa RUBIKUM, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Šmarska
cesta 34, Škofljica, sedež: Šmarska cesta
34, 1291 Škofljica, pod vložno št.
1/17699/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5622743
Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 950 Ribištvo, ribogojstvo, ribiške storitve; 171 Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 172 Tkanje tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij; 175
Proizvodnja drugih tekstilij; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 212 Proizvodnja
izdelkov iz papirja in kartona; 221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev
zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 285 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splo-

Rg-39108
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/02816 z dne 24. 4. 1996 pri subjektu
vpisa TIMKA, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Novo Polje c. X/77 a, sedež: Novo Polje c.
X/77 a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17670/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5849594
Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
241 Proizvodnja osnovnih kemikalij; 246
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov; 2852
Splošna mehanična dela; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 4520 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejav-

Rg-39109
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00910 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, sedež: Linhartova 51, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01386/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5053919
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostave hrane (catering); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7470 Čiščenje stavb; 8022
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje; 8030 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje; 8511 Bolnišnična
zdravstvena dejavnost; 8512 Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistična ambulantna dejavnost; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 92511 Dejavnost knjižnic;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Rg-39110
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00973 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa BALA, Trgovsko podjetje, d.d.,
Ljubljana, Slovenska 27, sedež: Slovenska 27, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00170/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta
s temile podatki:
Matična št.: 5024773
Člani nadzornega sveta: Rupert Anica,
Stare Marija, Benedičič Lidija, vsi izstopili
16. 12. 1995; Šink Matjaž, Hoefler Cirila,
Čebular Elizabeta, vsi vstopili 16. 12. 1995.
Rg-39111
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19229 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa AMLES, Predelava lesa in prodaja
lesnih izdelkov, d.o.o., sedež: Črni potok
4a, 1330 Kočevje, pod vložno št.
1/09503/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5434459
Firma: AMLES, Predelava lesa in prodaja lesnih izdelkov, d.o.o., Kočevje, Črni
potok 4a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mihelič Anton, in Mihelič Dragica, oba iz Kočevja, Črni potok 4a,
vstopila 28. 10. 1990, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom.

na, Miklošičeva 8a, vstopil 30. 6. 1993,
vložil 1,586.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 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 tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442 Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2461 Proizvodnja razstreliv; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2510 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, 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; 2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2622
Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge
tehnične keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja
ognjevzdržne keramike; 2639 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-

Rg-39113
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19188 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa BALONI IN ZRAČNE LADJE, Prevozi po zraku z baloni in zračnimi ladjami, d.o.o., Bratovževa ploščad 28, Ljubljana, sedež: Bratovževa ploščad 28, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18375/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti in pravilna navedba imena
družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5662389
Firma: BALONI IN ZRAČNE LADJE,
Prevozi po zraku z baloni in zračnimi ladjami, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šorn Slavko Avi, Ljubljana, Bratovževa ploščad 28, in Vipotnik Janez, Ljubljana, Levstikova 13, oba vstopila
6. 4. 1992, vložila po 1,250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 353 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 372
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 511 Posredništvo; 517 Druga trgovina
na debelo; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 554 Točenje pijač in napitkov;
621 Zračni promet na rednih linijah; 622
Izredni zračni promet; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih
in drugo izobraževanje; 805 Športna dejavnost.
Rg-39114
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11271 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa PARKETAL, vzdrževanje poslovnih prostorov in storitve, d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 8a, sedež: Miklošičeva 8a,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/24585/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5816980
Osnovni kapital: 1,586.000 SIT
Ustanovitelj: Pogačar Alojzij, Ljublja-

Rg-39119
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00327 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu
vpisa GIZ, Skupina ABC, Gospodarsko
interesno združenje, sedež: Trg mladinskih del. brigad 12, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25273/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev
– članic s temile podatki:
Matična št.: 5868807
Ustanovitelji: Veletrgovina Potrošnik
Murska Sobota, Murska Sobota, Ul. arhitekta Novaka 2; ABC Pomurka, Trgovsko
podjetje Vesna Ljutomer, Ljutomer, Glavni
trg 5; Dolenjka, trgovina na debelo in drobno Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 23;
Posavje, trgovina na debelo, drobno in gostinstvo Brežice, Brežice, Cesta Prvih borcev 35; Preskrba, trgovina na debelo in drobno Sežana; Trgovsko podjetje Delikatesa Jesenice, Jesenice, Titova 22, vsi vstopili
18. 1. 1996, odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.
Rg-39121
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01871 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu
vpisa BELLO, informatički inženjering,
d.o.o., Zagreb – Podružnica Ljubljana,
Cesta Andreja Bitenca 68, sedež: Cesta
Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26469/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in firme s temile podatki:
Matična št.: 5910625
Firma: BELLO, informatički inženjering, d.o.o., Zagreb – Podružnica Ljubljana, Dalmatinova 2
Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 2.
Rg-39122
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05475 z dne 23. 4. 1996 pri subjektu
vpisa MECUM LJUBLJANA, podjetje za
proizvodnjo, trgovanje in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Robbova 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04804/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5336139
Sedež: Ljubljana, Železna cesta 14
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 1120
Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in
zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in
krede; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
1422 Pridobivanje gline in kaolina; 1430
Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil;
1440 Pridobivanje soli; 1450 Pridobivanje
drugih rudnin in kamnin, d.n.; 1251 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
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izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev 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 namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4010 Oskrba z elektriko; 4020
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode;
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; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega 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 strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 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; 5050 Trgovina 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5120 Posredništvo 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 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, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
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 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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5160 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 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 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 izdelki;
5240 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 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 drobno
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 aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7030 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 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 najem; 7131 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 opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
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Rg-39120
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00163 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu
vpisa TURGO, turistični, gostinski inženiring in consulting, p.o., sedež: Salendrova 6/II, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02008/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter uskladitev dejavnosti in vpis pravnih posledic lastninskega preoblikovanja s temile podatki:
Matična št.: 5280419
Firma: TURGO, turistični gostinski inženiring in consulting, d.o.o.
Skrajšana firma: TURGO inženiring
consulting, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 2
Osnovni kapital: 8,715.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložek 4,531.000 SIT;
Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
872.000 SIT; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 872.000 SIT;
Kristan Renata, Ljubljana, Beblerjev trg 13,
vložila 454.000 SIT; Chitrakar Ksenija,
Ljubljana, Gosposka 10, vložila 454.000
SIT; Privšek Anka, Ljubljana, Luize Pesjakove 15, vložila 454.000 SIT; Albreht Bojan, Ljubljana-Šentvid, Šmartno 46, vložil
455.000 SIT; Albreht Grega, Ljubljana-Šentvid, Šmartno 46, vložil 160.000 SIT; Albreht Primož, Ljubljana-Šentvid, Šmartno
46, vložil 72.000 SIT; Kristan Uroš in Kristan Aleš, oba iz Ljubljane, Beblerjev trg
13, vložila po 80.000 SIT; Chitrakar Urša,
Ljubljana, Gosposka 10, vložila 160.000
SIT; Chitrakar Rok, Ljubljana, Gosposka
10, vložil 71.000 SIT; vsi vstopili 25. 10.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Skrajšana firma: LR ELEKTRONIKA
– Lederer in Tomšič, d.n.o., Domžale
Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelji: Lederer Roman, Domžale,
Valvazorjeva 2, Vir, vstopil 11. 10. 1991,
vložil 8.000 SIT in Tomšič Stanislav, Ljubljana, Slomškova 16, vstopil 3. 8. 1992, vložil 7.700 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana 11. 4. 1996: 2213 Izdajanje revij in periodike; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Matična št.: 5497515
Firma: IN REKLAM – PROGRESS,
Reklamno podjetje Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: IN REKLAM – PROGRESS, d.o.o.
Ustanovitelja: Progress Werbung GmbH,
Wien, Avstrija, Sandleitengasse 15-17,
vstop 6. 2. 1991, vložek 8,403.750 SIT in
Werbeplakat Soravia GmbH, Wien, Avstrija, Werdertotgasse 12/4/9, vstop 11. 1. 1996,
vložek 8,403.750 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-39124
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17533 z dne 11. 4. 1996 pri subjektu
vpisa LR ELEKTRONIKA, Proizvodnja
in prodaja elektronike, d.o.o., Domžale,
Vir, Valvazorjeva 2, sedež: Valvazorjeva
2, Vir, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/13888/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter uskladitev dejavnosti in preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5534356
Firma: LR ELEKTRONIKA – Lederer
in Tomšič proizvodnja in prodaja elektronike, d.n.o., Domžale

Rg-39125
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17496 z dne 11. 4. 1996 pri subjektu
vpisa Račun lastninskih certifikatov,
d.o.o., sedež: Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/05844/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme,
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5357942
Firma: Račun lastninskih certifikatov,
d.o.o., Financiranje privatizacijskih dejavnosti, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: Račun lastninskih certifikatov, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 18. 8. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 11. 4. 1996: 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-39129
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00835 z dne 11. 4. 1996 pri subjektu
vpisa PROGRESS Ljubljana, reklamno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 158, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12505/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in ustanoviteljev s
temile podatki:

Rg-39130
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08447 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ISKRA VIDEOTECH, Proizvodnja,
trženje in razvoj video-akustičnih naprav,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 27, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13346/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in osnovnega kapitala ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5523958
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mercator Optima d.o.o.,
Ljubljana, Breg 12, vstop 25. 3. 1994, vložek 750.000 SIT; Iskra Servis d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina cesta IX/6, vstop 25. 3.
1994, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata; Iskra Ieze Holding d.o.o., Pavlovčič Marko, Cvetek Jože, Trtnik Franc,
Polič Zoran, Šurc Jože, vsi izstopili 25. 3.
1994.
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 6024
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Cestni tovorni promet; 7210 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov.

opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 51488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

NICA ŠIŠKA, p.o., sedež: Derčeva 31,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02792/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in uskladitev dejavnosti ter
vpis članov nadzornega sveta in vpis pravnih posledic lastninskega preoblikovanja s
temile podatki:
Matična št.: 5111986
Firma: USLUGA ŠIŠKA, čistilnica in
pralnica, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: USLUGA ŠIŠKA, d.d.,
Ljubljana
Pravno org. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 54,934.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek 28,534.000 SIT; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložek
5,493.000 SIT; Slovenski odškodninski
sklad d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložek
5,493.000 SIT; Udeleženci notranjega odkupa po seznamu, Ljubljana, vložek
4,427.000 SIT; Udeleženci interne razdelitve po seznamu, Ljubljana, vsi vstopili 7. 9.
1995, vložek 10,987.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Člani nadzornega sveta: Pečko Nuša,
Pirc Franc, Koprivec Jelka, Varga Jožefa,
vsi vstopili 7. 9. 1995.
Dejavnost, vpisana 19. 4. 1996: 181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1820 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 183 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 4521 Splošna gradbena dela;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne 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 stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
511 Posredništvo; 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 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; 513

Rg-39131
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02831 z dne 18. 4. 1996 pri subjektu
vpisa LIBO, svetovanje, marketing, trgovina, d.o.o., Ziherlova 8, Ljubljana, sedež: Ziherlova 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12532/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 2320
Proizvodnja naftnih derivatov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5150 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-39134
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02870 z dne 18. 4. 1996 pri subjektu vpisa ERLING, računalniški inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Šentvid, Marinovševa c.
7, sedež: Marinovševa cesta 7, 1210 Ljubljana Šentvid, pod vložno št. 1/09887/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5437997
Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske

Rg-39135
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01196 z dne 19. 4. 1996 pod št. vložka
1/27773/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5936306
Firma: Veneer Agency, družba za posredništvo in prodajo furnirjev, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: Veneer Agency, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ulica Bratov Knapič 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kalan Ivan, Ljubljana, Ulica Bratov Knapič 22, vstopil 5. 3. 1996,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kalan Ivan, imenovan 5. 3. 1996,
Ljubljana, Ulica Bratov Knapič 22, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 4. 1996: 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-39139
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00260 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu
vpisa PRALNICA IN KEMIČNA ČISTIL-
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Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo 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 gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
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 tobačnimi izdelki v specializiranih 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, 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 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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 drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 930 Druge storitvene dejavnosti;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

priborom; 520 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-39140
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02988 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu vpisa VAKS, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Grosuplje, sedež: Zagradec 40,
1290 Grosuplje, pod vložno št. 1/09137/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5432596
Dejavnost, vpisana 19. 4. 1996: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,

Rg-39141
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02940 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu
vpisa BO-MO, svetovalno podjetje, d.o.o.,
Bratovševa ploščad 4, Ljubljana, sedež:
Bratovševa ploščad 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24289/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
deležev, zastopnika in tipa zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5816238
Ustanovitelja: Honzak Mojca, Ljubljana, Bratovševa ploščad 4, vstopila 31. 5.
1993, vložila 1,510.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Honzak Boris, izstopil 30. 5.
1995.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Honzak Boris, razrešen 30. 5. 1995; zastopnica Honzak Mojca, Ljubljana, Bratovševa ploščad 4, razrešena zastopništva in
imenovana za direktorico 30. 5. 1995, družbo zastopa brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 4. 1996: 511 Posredništvo; 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje; 921 Filmska in
videodejavnost; 922 Radijska in televizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov,
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muzejev in druge kulturne dejavnosti; 926
Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev.

knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-39142
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02984 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu
vpisa TERMOŠPED, podjetje za transportno hlajenje, trgovino in agencijske
storitve, d.o.o., V Varde 17, Ljubljana,
sedež: V Varde 17, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20614/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5699444
Dejavnost, vpisana 19. 4. 1996: 203
Stavbno mizarstvo; 211 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 261
Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov;
285 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi 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 živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 6020 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 533 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske,

Rg-39143
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02945 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu
vpisa JOLLY, podjetje za trgovinsko in
grafično dejavnost ter poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Sneberska cesta
70, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06666/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5368383
Dejavnost, vpisana 19. 4. 1996: 211 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 212 Proizvodnja izdelkov
iz papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 221 Založništvo; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 501 Trgovina z motornimi vozili; 511 Posredništvo;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 603 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-39144
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02942 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu
vpisa K.R.S., knjigovodsko računovodski
servis, d.o.o., Ljubljana, Grintovška 24,
sedež: Grintovška 24, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05984/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5350387
Dejavnost, vpisana 19. 4. 1996: 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513

Rg-39145
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02941 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu
vpisa T.S.L., podjetje za transport in skladiščenje, d.o.o., Vodice, Bukovica 12, sedež: Bukovica 12, 1217 Vodice, pod vložno št. 1/09989/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5446180
Dejavnost, vpisana 19. 4. 1996: 501 Trgovina z motornimi vozili; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi 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 živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5240 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
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 pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, 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 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 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.; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drobno z
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rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 554 Točenje pijač
in napitkov; 602 Drug kopenski promet;
6020 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Matična št.: 5403332
Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 050 Ribištvo, ribogojstvo, ribiške storitve; 171
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 172
Tkanje tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 191 Strojenje in dodelava usnja;
192 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4510 Rušenje objektov in zemeljska 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 gradbena
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 511 Posredništvo; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi 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 živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 602
Drug kopenski promet; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 7120 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme 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.; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-39150
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02858 z dne 17. 4. 1996 pri subjektu
vpisa BAB, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vojkova 85,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/12543/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5498066
Dejavnost, vpisana 17. 4. 1996: 241 Proizvodnja osnovnih kemikalij; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja
drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
2414 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in
dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki;
242 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov; 243 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov; 2450 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 246 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 247 Proizvodnja umetnih vlaken; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 251 Proizvodnja izdelkov
iz gume; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, 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; 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 5230 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 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 pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revija-

Rg-39146
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02813 z dne 18. 4. 1996 pri subjektu
vpisa GUMICA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ulica bratov Blanč 1, Ljubljana, sedež:
Ulica Bratov Blanč 1, 1210 Ljubljana Šentvid, pod vložno št. 1/13722/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5535158
Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 171 Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 192 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 193 Proizvodnja obutve; 211
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 221
Založništvo; 251 Proizvodnja izdelkov iz
gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina na z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 602 Drug kopenski potniški promet na
rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 744 Ekonomsko propagiranje;
8042 Drugo izobraževanje.
Rg-39147
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02812 z dne 18. 4. 1996 pri subjektu
vpisa J J M, podjetje za gradbeništvo,
inženiring in trgovino, d.o.o., sedež: Cesta VIII/14, 1211 Ljubljana Polje, pod
vložno št. 1/08216/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 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.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5260 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 554 Točenje
pijač in napitkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LPS
552/00596/96-BJ z dne 18. 3. 1996.

plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 744 Ekonomsko propagiranje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-39153
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01295 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu
vpisa VIATOR, podjetje za mednarodni
in tuzemski transport, p.o., sedež: Dolenjska c. 244, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01531/00 vpisalo sodni register tega sodišča spremembo firme in uskladitev dejavnosti ter vpis članov nadzornega sveta in
vpis pravnih posledic lastninskega preoblikovanja s temile podatki:
Matična št.: 5107857
Firma: VIATOR, podjetje za mednarodni in tuzemski transport, d.d.
Skrajšana firma: VIATOR, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1,854.680.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložek 1,043.920.000
SIT; Slovenski odškodninski sklad d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 185.470.000
SIT; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Mala ulica 5, Ljubljana, vložek 185.470.000 SIT; Upravičenci
interne razdelitve, Ljubljana, vložek
361.920.000 SIT; Upravičenci notranjega
odkupa, Ljubljana, vsi vstopili 15. 12. 1995,
vložek 77.900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Stupnikar Luka, ing. org., Ljubljana, Na
Cvetači 15, razrešen 3. 1. 1996 in direktor
Stupnikar Luka, Ljubljana, Na Cvetači 15,
imenovan 3. 1. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Drenik Jože, Račič Stanka, Golob Franci, Cerkvenik Miro,
Gazdek Drago, Arčon Lado, vsi vstopili
15. 12. 1995.
Dejavnost, vpisana 19. 4. 1996: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6520
Kuriske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-39160
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02953 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa LARGO, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., sedež: Letališka 30, Ljubljana, pod vložno št. 1/08130/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev in zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5394490
Sedež: Ljubljana, Savska 3
Ustanovitelji: Križman Irena, Ljubljana,
Linhartova 82, vložek 500.667 SIT; Pardubsky Marko, Ljubljana, Linhartova 82,
vložek 500.667 SIT in Kus Karel Mitja,
Ljubljana, Linhartova 82, vsti vstopili 30. 5.
1995, vložek 500.667 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo; Kus-Pardubsky Vladana, izstopil 13. 2. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kus-Pardubsky Vladana, razrešena
13. 2. 1996.
Rg-39161
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19078 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ROSSANA, Export-Import, izobraževanje, trgovina in proizvodnja tekstila,
d.o.o., Logatec, sedež: Tržaška 30, 1370
Logatec, pod vložno št. 1/24362/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in osnovnega kapitala ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5817501
Firma: ROSSANA, export-import, izobraževanje, trgovina in proizvodnja tekstila, d.o.o.
Skrajšana firma: ROSSANA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,612.000 SIT
Ustanovitelj: Tollazzi-Musić Rosana,
Logatec, Tržaška 30, vstopila 5. 7. 1993,
vložila 1,612.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Tollazzi-Musić Rosana, Logatec, Tržaška 30, imenovana 5. 7. 1993, zastopa
družbo neomejeno.
Dejavnost, vpisana 29. 3. 1996: 221
Založništvo; 2212 Izdajanje časopisov;
454 Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami
in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 602 Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 703 Poslovanje z nepremičninami za

Rg-39164
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17512 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa KAM, Proizvodno, trgovsko uvozno-izvozno podjetje, sedež: Sodarska steza 4/a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08149/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5742269
Firma: KAM, proizvodno-montažno
podjetje in trgovina, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Kačičnik Avguštin, Ljubljana, Sodarska steza 4/a, vstopil 27. 6. 1990,
vložil 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska 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; 455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev.
Rg-39163
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01265 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu vpisa ISKRA COMMERCE, Mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana, sedež: Kotnikova
28, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14069/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5539714
Ustanovitelja: Iskra Commerce Mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o., izstop 13.
3. 1996, in Republika Slovenija, Ljubljana,
Kotnikova 28, vstop 13. 3. 1996, vložek
425,814.190,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-39165
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/19191 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu
vpisa PIMA-PRECIZ, Trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gorjupova 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24925/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5817684
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelja: Priouc Manfred, Miklauzjof, Avstrija, Kleinzapfen 25, A-9133, in
Gajzer Jože, Ljubljana Gorjupova 8, oba
vstopila 31. 5. 1993, vložila po 850.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 285 Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 292 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo; 293 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev;
294 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 300
Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov; 332 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 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 živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 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 električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Matična št.: 5739365
Firma: KLD, Podjetje za izvajanje instalacijskih in zaključnih del v gradbeništvu, d.o.o., Dol pri Ljubljani
Skrajšana firma: KLD, d.o.o., Dol pri
Ljubljani
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,636.000 SIT
Ustanovitelja: Jerič Peter, Dol pri Ljubljani, Beričevo 50a in Ademović Sido, Ljubljana, Plešičeva 31, oba vstopila 25. 4. 1994,
vložila po 818.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-39167
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19757 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu
vpisa AVTOTEHNA VIS, zastopanje, trgovina in servis, d.o.o., Ljubljana, Celovška 228, sedež: Celovška 228, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12801/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter uskladitev
dejavnosti in pripojitev družbe Avtotehna
rezervni deli d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5504023
Osnovni kapital: 21,319.020,60 SIT
Ustanovitelj: Avtotehna d.d., Ljubljana,
Ljubljana, Slovenska c. 54, vstop 24. 6.
1991, vložek 21,319.020,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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

Rg-39168
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01061 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa KLD, Jerič in Ademović, trgovina,
zastopstvo, elektro servis, d.n.o., Beričevo 50a, Dol pri Ljubljani, sedež: Beričevo
50a, 1262 Dol pri Ljubljani, pod vložno št.
1/20824/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in osnovnega kapitala ter uskladitev dejavnosti in preoblikovanje iz d.n.o. v družbo z omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Rg-39172
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01256 z dne 11. 4. 1996 pod št. vložka
1/27718/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5936462
Firma: Leitner, Podjetje za transport,
logistiko in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Draga 15
Skrajšana firma: Leitner, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Draga 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: N&M Paket-Logistik GmbH, Graz, Avstrija, Exerzierplatzstr. 24, vstop
11. 3. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Brajer Simon, Preserje, Podpeč 93, imenovan 11. 3. 1996, zastopa družbo v vseh
poslih in zadevah z oblastnimi in davčnimi
organi, družbenimi insitucijami in tretjimi
osebami; odpira bančne račune v imenu
družbe; v vseh ostalih zadevah družbo za-
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stopa skupaj s prokuristom; prokurist Dieter
Bohme, Graz, Avstrija, Fischeraustrasse 55,
imenovan 11. 3. 1996.
Dejavnost, vpisana 11. 4. 1996: 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 641 Poštne in kurirske storitve.

d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 13, sedež:
Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17796/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5608015
Firma: BIRO PETKOVSKI, podjetje
za projektiranje in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Brnčičeva 13
Skrajšana firma: BIRO PETKOVSKI,
d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana 27. 3. 1996: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 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; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
tehnični preizkusi in analize.

Ljubljana, Zarnikova 7/a, oba vstopila 6. 7.
1993, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 27. 3. 1996: 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;

Rg-39174
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01659 z dne 11. 4. 1996 pri subjektu
vpisa PROMOR, podjetje za marketing
in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 35, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16725/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5631424
Osnovni kapital: 1,526.000 SIT
Ustanovitelja: Fišer Martin, Ljubljana
Moste Polje, Clevelandska ulica 27, vstopil
19. 3. 1992 in Hadžič Edi, Ljubljana, Bratovževa ploščad 22, vstopil 20. 4. 1993, oba
vložila po 763.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-39175
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06162 z dne 9. 4. 1996 pri subjektu vpisa
SKUPINA KROG, Gospodarsko interesno združenje, sedež: Ljubljanska ulica
71/I, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/25273/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme ter sedeža, članov –
ustanoviteljev in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5868807
Firma: GIZ, skupina ABC, Gospodarsko interesno združenje
Skrajšana firma: GIZ skupina ABC
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg mladinskih
delovnih brigad 12
Ustanovitelji: ABC Pomurka-Trgovina
d.o.o., Ljubljana, Wolfova 12, Ilirija, trgovsko in gostinsko podjetje p.o., Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 28, Kočna, trgovsko
podjetje d.d., Kamnik, Ekslerjeva 8, Trgovsko podjetje Rožca p.o., Jesenice, Titova 16
in Špecerija Veletrgovina p.o., Bled, Kajuhova 3, vsi vstopili 28. 12. 1995, odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1996: 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj.
Rg-39177
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01122 z dne 27. 3. 1996 pri subjektu
vpisa BIRO PETKOVSKI & FERing,
podjetje za projektiranje in inženiring,

Rg-39179
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19077 z dne 2. 3. 1996 pri subjektu vpisa
URANIA, podjetje za arhitekturno projektiranje, industrijsko, grafično in modno oblikovanje, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pretnarjeva 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/24455/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5798647
Firma: URANIA, podjetje za opravljanje arhitekturnega projektiranja, grafičnega, industrijskega, modnega oblikovanja, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Medvedič Mateja, Ljubljana, Pretnarjeva 3 in Bizovičar David,
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7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

stanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743 Tehnične preizkušnje
in analiziranje; 744 Ekonomska propaganda; 746 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering).
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije št. LP 00242/00305
–1995 /Z/.

Rg-39181
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19263 z dne 27. 3. 1996 pri subjektu
vpisa KLAS, podjetje za grafične storitve
ter kovinsko galanterijo, d.o.o., Ljubljana, Gestrinova 2, sedež: Gestrinova 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/05348/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in zastopnika
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5339324
Osnovni kapital: 1,703.271 SIT
Ustanovitelj: Lesjak Klas, Ljubljana, Gestrinova 2, vstopil 13. 2. 1990, vložil
1,702.271 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Lesjak Slavica, Gestrinova 2 in zastopnica Lesjak Katra, Gestrinova 2, Ljubljana, obe imenovani 20. 12. 1994, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 27. 3. 1996: 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 282 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 283 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 285
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja
rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina s posameznimi deli in
opremo; 505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
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 živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih na-

Rg-39185
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03978 z dne 22. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ABC Pomurka, Trgovsko podjetje
maloprodaja Trbovlje, p.o., sedež: Globušak 6, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/06855/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti in vpis pravnih
posledic lastninskega preoblikovanja s temile podatki:
Matična št.: 5095646
Firma: ABC TGM trgovina, gostinstvo
in storitve, d.d., Trbovlje, Globušak 6
Skrajšana firma: ABC TGM, d.d., Trbovlje
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 45,250.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, vložek 4,525.000 SIT; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja; Ljubljana, vložek 4,525.000
SIT; Sklad za razvoj, Ljubljana, vložek
23,530.000 SIT; udeleženci interne razdelitve, Ljubljana, vložek 9,050.000 SIT; udeleženci notranjega odkupa, Ljubljana, vsi
vstopili 11. 7. 1995, vložek 3,620.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Turnšek Roman, Trbovlje, Trg revolucije 15, razrešen 4. 2. 1995 in imenovan za direktorja 4. 2. 1995; direktor Turnšek Roman, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Burja Saša, Vozelj Milan in Alauf Marjan, vsi vstopili 25.
1. 1995.
Dejavnost, vpisana 22. 3. 1996: 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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

Rg-39187
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03343 z dne 22. 3. 1996 pri subjektu
vpisa Trajna delovna skupnost samostojnih kulturnih delavcev ZABRISA, p.o.,
Ljubljana, Ciril Metodov trg 19, sedež:
Ciril Metodov trg 19, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01960/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje v zavod s
temile podatki:
Matična št.: 5274206
Firma: ZABRISA, zavod za kulturno
dejavnost
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Glonarjeva 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Jurij Dobrila, Ljubljana,
Cesta v Rožno dolino 40; Farkaš Špindler
Leonora, Ljubljana, Štepanjska cesta 10; Brekalo Vesna, Slovenska Bistrica, Borisa Vintarja 10; Tršar Matjaž, Ljubljana, Nazorjeva
8, vsi vstopili 25. 5. 1995, vložili po 2.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; člani, navedeni v posebni prilogi, izstopili 25. 5. 1995.
Dejavnost, vpisana 22. 3. 1996: 921
Filmska in videodejavnost; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 922 Radijska in televizijska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov,
muzejev in druge kulturne dejavnosti; 9251
Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine; 92521 Dejavnost muzejev; 92522
Varstvo kulturne dediščine.
Preoblikovanje iz trajne delovne
skupnosti v zavod s sklepom Srg 3343/95
dne 22. 3. 1996.
Rg-39190
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18518 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa BETEX, Zasebno podjetje, d.o.o.,
Podjetje za inženiring, marketing, sveto-
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vanje, proizvodnjo, komercialno posredovanje ter promet blaga na debelo, Ljubljana, sedež: Parmova 39, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02106/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo firme
in vpis skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5285348
Firma: BETEX, Podjetje za inženiring,
marketing, svetovanje, proizvodnjo, komercialno posredovanje ter promet blaga
na debelo in drobno, Ljubljana, Parmova
39
Skrajšana firma: BETEX, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 3,727.000 SIT
Ustanovitelj: Bevc Boris, Ljubljana, Resljeva 35, vstopil 27. 3. 1989, vložil
3,727.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Posebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 4162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 6420 Telekomunikacije; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-39194
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18619 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa MI VAM, pripomočki in rešitve za
manj odvisno življenje, d.o.o., Ljubljana,
Podružnica Izola, Ulica Ferda Bidovca 4,
sedež: Ulica Ferda Bidovca 4, 6310 Izola,
pod vložno št. 1/05273/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5341540
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5231
Dejavnost lekarn; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi 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
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;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih

Rg-39195
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17098 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu
vpisa HANIK, d.o.o., podjetje za zastopanje, trgovino, proizvodnjo in posredovanje, Ljubljana, sedež: Malejeva 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18184/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala ter spremembo
družbenikov, firme in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5648939
Firma: HANIK, d.o.o., podjetje za zastopanje, proizvodnjo in posredovanje
Osnovni kapital: 2,026.820,70 SIT
Ustanovitelja: Nikič Hana, Ljubljana,
Malejeva 4, vstopila 31. 3. 1992, vložila
2,018,820,70 SIT, in Nikič Ana, Ljubljana,
Malejeva 4, vstopila 20. 12. 1995, vložila
8.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 930 Druge storitvene
dejavnosti.
Rg-39196
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/02680 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa REMCO, Informacijski sistemi,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 21, sedež: Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08394/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5408342
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja

Rg-13720
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16236 z dne 7. 2. 1995 pod
št. vložka 1/25981/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5879159
Firma: B & B CENTER, trgovina, servis, gostinstvo-turizem in posredništvo,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: B & B CENTER,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Šmartinska c. 134b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šalej Boris, Domžale,
Krožna pot 14, Prelog, vstop 7. 12. 1994,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Matjašec Brane, Ljubljana, Sneberska c. 116/a, vstop 7. 12. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Šalej Boris, imenovan 7. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Matjašec Brane, imenovan 7. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev kot pomočnik direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1995: 2852
Splošna mehanična dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 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; 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 kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri proda-
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ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5178 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 zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, 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 prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 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; 52462 Trgovina na drobno z
barvami in laki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 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 tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in druge nastanitvene
zmogljivosti za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov (ba-

ri); 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-24983
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/14997 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa 1001 STORITEV, podjetje
za storitveno, trgovinsko in gostinsko dejavnost, d.o.o., sedež: Vrh nad Krašnjo 5,
Lukovica, pod vložno št. 1/21005/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti in spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5720877
Osnovni kapital: 1,581.338 SIT
Ustanovitelja: Kreft Bojan, Lukovica,
Vrh nad Krašnjo 5, vstop 15. 1. 1993, vložek 102.318 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kreft Magda, Lukovica, Vrh nad Krašnjo 5, vstop 14. 10. 1994, vložek 1,479.020
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Kreft Magda, imenovana 14. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 0125 Reja
drugih živali; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena 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 stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 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 proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;

Rg-25181
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12818 z dne 22. 9. 1995 pri
subjektu vpisa BARVICA, pleskarski pribor in materiali, d.o.o., Ljubljana, Funtkova 36, sedež: Funtkova 36, Ljubljana,
pod vložno št. 1/04326/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti in firme
s temile podatki:
Matična št.: 5406480
Firma: BARVICA, pleskarski pribor in
materijali, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 8
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 8
Osnovni kapital: 1,500.191 SIT
Ustanovitelja: Jakopič Tomislav, Ljubljana, Šmartinska 8, vstop 15. 10. 1992, vložek 750.095,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čepin Branislav, Ljubljana, Preglov
trg 3, vstop 15. 10. 1992, vložek 750.095,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnosti se razširijo za: turistične storitve; gostinske storitve; sobopleskarska
dela.
Sedaj se dejavnosti glasijo: proizvodnja
in prodaja pribora za pleskarstvo, ki obsega: oblikovanje izdelka, tehnična in tehnološka dokumentacija, proizvodnja, prodaja,
organizacija proizvodne kooperacije, nabava materiala za kooperante; prodaja premaznih materialov; trgovina na debelo in
drobno izdelkov iz lesa, papirja, kovin, nekovin, tekstila, plastike in usnja; trgovina
na debelo in drobno neživil; izvoz in uvoz
neživilskih proizvodov iz lesa, papirja, kovine, nekovin, tekstila, plastike in usnja; turistične storitve; gostinske storitve; sobopleskarska dela.
Rg-26240
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18598 z dne 27. 9. 1995 pri
subjektu vpisa AALT, trgovsko, gostinsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Ferberjeva
14, Ljubljana, sedež: Ferberjeva 14, Ljubljana, pod vložno št. 1/13172/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti
in spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5539404
Osnovni kapital: 1,960.000 SIT
Ustanovitelj: Minusso Roberto, izstop
18. 3. 1994; Tajhmajster Aleš, Ljubljana,
Ferberjeva 14, vstop 21. 6. 1991, vložek
1,960.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tajhmajster Drago Karel, izstop 18. 3. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 27. 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
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sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, 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 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, 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, sladkornimi izdelki; 5237 Trgovina na debelo s kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tepetami, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 7010 Druga trgovina na debelo; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 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 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.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe.

njo, komercialno posredovanje ter promet blaga na debelo in drobno, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Celovška 275, Ljubljana, pod vložno št. 1/02405/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
firme in povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5291887
Firma: AKRON, d.o.o., podjetje za svetovanje, marketing, inženiring, proizvodnjo, komercialno posredovanje ter promet blaga na debelo in drobno
Skrajšana firma: AKRON, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mir Dejan, Medvode, Zbilje 18, vstop 4. 10. 1989, vložek 1,425.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mir Mateja, Ljubljana, Na Korošci 16, vstop 4. 10.
1989, vložek 75.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
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 proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6521 Finančni zakup (leasing); 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.

Rg-27249
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10168 z dne 30. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AKRON, podjetje za svetovanje, marketing, inženiring, proizvod-

Rg-27339
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02110 z dne 25. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ITPP, Industrija termičnih
aparatov, žičnih tkanin in plastike, p.o.,
Ribnica, sedež: Opekarska 45, Ribnica,
pod vložno št. 1/00443/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja ter spremembo firme, uskladitev dejavnosti in naziva zastopnika, osnovni kapital in člane nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5034027
Firma: ITPP, Industrija termičnih aparatov, žičnih tkanin in plastike, d.d.
Skrajšana firma: ITPP, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 213,164.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
10. 3. 1995, vložek 213,164.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mate Andrej, Ribnica, Gornje Lepovče 78, dipl. oec., razrešen 1. 2. 1995 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Peterlin Tatjana, Lavrič Miran, Marinč Martin in Podobnikar Martin, vsi vstopili 14. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1995: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
4521 Splošna gradbena dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo

Rg-22800
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/11440 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu
vpisa RCU, podjetje za rekreacijo, turizem, gostinstvo, trgovina, izvoz-uvoz,
d.o.o., Lukovica št. 61, sedež: Lukovica
št. 61, Lukovica, pod vložno št.
1/11642/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5491622
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Urbanija Bernard in Urbanija Andreja, oba iz Lukovice št. 61, vstopila 23. 1. 1991, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-22801
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03410 z dne 16. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ABANKA, d.d., Ljubljana, sedež:
Slovenska cesta 58, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02828/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št. . 5026024
Osnovni kapital: 3.162,362.000 SIT.
Vpiše se sklep skupščine z dne 26. 5.
1995, da se osnovni kapital poveča iz lastnih sredstev za 2.710,596.000 SIT.
Sprememba statuta z dne 26. 5. 1995.
Rg-22802
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14222 z dne 20. 6. 1995 pri subjektu vpisa DROZG, trgovina, storitve, gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Žigonova ulica 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24480/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev in osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5865689
Firma: GRAND PRIX MAGAZINE,
založniško podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GRAND PRIX MAGAZINE, d.o.o., Ljubljana
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Sedež: Ljubljana, Komenskega 11
Osnovni kapital: 1,500.002 SIT
Ustanovitelja: Drozg Tomaž, Maribor,
Slovenska c. 38, vstopil 16. 6. 1993, in Ališič Miran, Ljubljana, Poljanski nasip 26,
vstopil 22. 8. 1994, vložila po 750.001 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 20. 6. 1995: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 511 Posredništvo;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

Matična št.: 5475414
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Forjan Antonija, Ljubljana, Tomažičeva 36, vstop 25. 1. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Matična št.: 5768969
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Štucin Ivo, Idrija, Šolska
ulica 8, in Rogelj Magda, Ljubljana, Jezero
120a, vstopila 17. 3. 1993, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-22806
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06306 z dne 20. 6. 1995 pri subjektu vpisa PAMEX, inženiring, uvoz-izvoz, leasing, d.o.o., Grosuplje, Cesta na Krko 9,
sedež: Cesta na Krko 9, Grosuplje, pod
vložno št. 1/07797/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo deležev, osnovnega kapitala in družbenikov s
temile podatki:
Matična št.: 5397880
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pal Tončka, Škofljica, Pijava Gorica 47, vložek 600.000 SIT, Pečnikar Tone, Ljubljana, Dolenjska c. 74, vložek 450.000 SIT, in Marolt Jože, Turjak,
Staro apno 8a, vložek 450.000 SIT – vstopili 9. 7. 1990, odgovornost: ne odgovarjajo;
Juhart Marjeta, izstopila 10. 5. 1994.

Rg-22812
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06210 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu vpisa KUKELJ, podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o., Velike Lašče
18, Velike Lašče, sedež: Velike Lašče 18,
Velike Lašče, pod vložno št. 1/18399/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5652944
Osnovni kapital: 2,673.000 SIT
Ustanovitelja: Damjanič Peter in Damjanič Vanja, oba iz Velikih Lašč 18, vstopila
8. 4. 1992, vložila po 1,336.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-22803
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06277 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu vpisa BOŽNAR, čebelarstvo, d.o.o., Polhov
Gradec 72, Polhov Gradec, sedež: Polhov
Gradec 72, Polhov Gradec, pod vložno št.
1/08296/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5417791
Osnovni kapital: 2,168.615,70 SIT
Ustanovitelja: Božnar Amalija in Božnar Janko, oba iz Polhovega Gradca, Hrastenice 3, vstopila 1. 9. 1990, vložila po
1.084.307,85 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-22804
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06265 z dne 20. 6. 1995 pri subjektu vpisa KOŠARICA, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Hudovernikova 8, sedež: Hudovernikova 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/15794/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5573386
Osnovni kapital: 1,570.000 SIT
Ustanovitelja: Kovač Štefan in Kovač
Jolanda, oba iz Ljubljane, Hudovernikova
8, vstopila 2. 3. 1992, vložila po 785.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-22805
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06217 z dne 20. 6. 1995 pri subjektu vpisa FORJAN, knjigovodske in poslovne
storitve, d.o.o., Ljubljana, Tomažičeva 36,
sedež: Tomažičeva 36, Ljubljana, pod
vložno št. 1/11685/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:

Rg-22807
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06354 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu vpisa C&M, Podjetje za prevoz, promet in
gostinstvo, d.o.o., Kočevje, Cvišlerji 31,
sedež: Cvišlerji 31, Kočevje, pod vložno
št. 1/09797/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5438870
Osnovni kapital: 3,102.000 SIT
Ustanovitelj: Marinč Cvetko, Kočevje,
Cvišlerji 31, vstop 7. 12. 1990, vložek
3,102.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22809
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/06328 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu
vpisa SLT TOP LINE, trgovina na debelo in drobno, zastopanje in posredovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vodnikova
172, Ljubljana, pod vložno št. 1/23435/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
in spremembo osnovnega kapitala s temile
podatki:
Matična št.: 5775388
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Škufca Bojan, Ljubljana,
Privoz 7a, vstop 24. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22811
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06262 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu vpisa IMA, trgovina in proizvodnja, d.o.o.,
Jezero 120a, Preserje, sedež: Jezero 120a,
Preserje, pod vložno št. 1/22466/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:

Rg-22813
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06284 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu vpisa BAS KLUB, Podjetje za gostinstvo, turizem in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Poljedelska 14, Ljubljana, pod vložno št. 1/10991/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5461626
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Stanič Rok, Ljubljana, Poljedelska 14, vstop 7. 1. 1991, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22814
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06350 z dne 19. 6. 1995 pri subjektu vpisa WEIDMULLER, proizvodno, trgovinsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Stegne 25, sedež: Stegne 25, Ljubljana, pod vložno št. 1/17798/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in povišanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5606543
Osnovni kapital: 2,046.851 SIT
Ustanovitelj: C.A. Weidmuller KG&CO,
GES.M.B.H., Wien, Avstrija, Hosnedlgasse
23-25, vstop 11. 3. 1992, vložek 2,046.851
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22816
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06321 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu vpisa JAN-MAR, Servis, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Dolgi most 14, sedež: Dolgi most 14, Ljubljana, pod vložno
št. 1/15257/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
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Matična št.: 5573254
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanoviteljica: Gvardijančič Jasna, Ribno pri Bledu, Savska 36, vstop 17. 1. 1992,
vložek 1,506.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

družbah ter spremembo osnovnega kapitala
in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5673429
Osnovni kapital: 1,524.800 SIT
Ustanovitelja: Štiblar Stanko in Štiblar
Marjetka, oba iz Ljubljane, Celovška 138,
vstopila 5. 11. 1992, vložila po 762.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Štiblar Marjetka, imenovana 11. 5.
1994, kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

1/23646/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5775337
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelja: Mušić Fadil, Ljubljana,
Vodmatska 2, in Lalić Djordje, Ljubljana,
Reška 27, vstopila 9. 6. 1993, vložila po
752.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-22822
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06401 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ANTONIO, Posredništvo, storitve,
export-import, d.o.o., Ljubljana, Runkova 2, sedež: Runkova 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21515/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5694990
Osnovni kapital: 1,580.694 SIT
Ustanovitelj: Najdenovski Mirko, Ljubljana, Runkova 2, vstop 23. 12. 1992, vložek 1,580.694 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22823
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06313 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu vpisa DR. MAKSIMILJAN KOS, Družba za
prodajo dentalnih proizvodov, sanitetnega materiala in kozmetike z omejeno odgovornostjo, Ljubljana, Ul. Bratov Babnik 50, sedež: Ul. Bratov Babnik 50, Ljubljana, pod vložno št. 1/06103/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5345669
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kos dr. Maksimiljan, Ljubljana, Ul. Bratov Babnik 50, vstop 30. 3.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-22825
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/06268 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ARTECO, Poslovne storitve in trgovina, Ljubljana, d.o.o., sedež: Šlandrova 4, Ljubljana, pod vložno št. 1/06463/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
in spremembo osnovnega kapitala s temile
podatki:
Matična št.: 5351260
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Debeljak Ana-Ivana in
Debeljak Ladislav, oba iz Ljubljane, Parapatova 3, vstopila 20. 3. 1990, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-22830
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06341 z dne 20. 6. 1995 pri subjektu vpisa MASTA INTERNATIONAL TRADE
CO, d.o.o., podjetje za trgovino, marketing, poslovne storitve in zunanjo trgovino, Ljubljana, Celovška 138, sedež: Celovška 138, Ljubljana, pod vložno št.
1/20165/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih

Rg-22831
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06344 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu vpisa VAKS, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Grosuplje, sedež: Zagradec 40,
Grosuplje, pod vložno št. 1/09137/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5432596
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Škrjanc Anton in Škrjanc
Jožefa, oba iz Grosupljega, Zagradec 40,
vstopila 30. 12. 1993, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-22832
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06329 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu vpisa KMS COMPANY, podjetje za inženiring, projektiranje, turizem in zunanjo
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Galičeva 15,
sedež: Galičeva 15, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03957/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5319510
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kranjc Stanislava in
Kranjc Miha, oba iz Ljubljane, Galičeva 15,
vstopila 26. 2. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-22833
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06357 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu vpisa INTEROMNIA, svetovanje, zastopanje, posredovanje, zunanja in notranja
trgovina, d.o.o., sedež: Koprska 94, Ljubljana, pod vložno št. 1/08732/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in spremembo deležev s
temile podatki:
Matična št.: 5418593
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelj: Štajnbaher Janko, Ljubljana, Švabičeva 5, vstop 1. 10. 1990, vložek
116.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22834
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/06406 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu
vpisa HIDROX, gradbeništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Vodmatska 2, sedež: Vodmatska 2, Ljubljana, pod vložno št.

Rg-22836
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02525 z dne 27. 6. 1995 pod št. vložka
1/26467/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz Okrožnega sodišča Celje,
spremembo sedeža in zastopnika ter člane
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5496527
Firma: LJUDSKA BANKA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 30
Osnovni kapital: 2.254,437.240,30 SIT
Ustanovitelji: Belokranjsko gradbeno
podjetje, p.o., Črnomelj, Zadružna cesta 14,
vložek 45.000 SIT, GRAND, Strojegradnja,
servis, trgovina, Črnomelj, d.o.o., Novo mesto, Kolodvorska ulica 34, vložek 360.000
SIT, EURODAS, d.o.o., Celje, Zagrad 61,
vložek 45.000 SIT, Obrtna zbornica Celje,
Celje, Cesta na Ostrožno 4, vložek 45.000
SIT, Občina Trbovlje, Trbovlje, Leninov trg
4, vložek 45.000 SIT, Obrtna zbornica Trbovlje, Trbovlje, Cesta 1. junija 5, vložek
22.500 SIT, METAFLEX, trgovsko proizvodno podjetje, Straža pri Novem mestu,
d.o.o., Novo mesto, Pod vinogradi 8, vložek
45.000 SIT, Občina Šentjur pri Celju, Šentjur, Titov trg 10, vložek 3,600.000 SIT, Občina Slovenske Konjice, Slovenske Konjice, vložek 450.000 SIT, Obrtna zbornica
Šentjur, Šentjur, Vladimirja Orožna 8, vložek 22.500 SIT, VAKO, Hladilna tehnika,
Črnomelj, d.o.o., Črnomelj, Kolodvorska
56b, vložek 45.000 SIT, Občina Celje, Celje, Trg svobode 9, vložek 3,699.000 SIT,
Občina Črnomelj, Črnomelj, Trg svobode 3,
vložek 270.000 SIT, Občina Žalec, Žalec,
Ul. Savinjske čete 5, vložek 45.000 SIT,
TIMEX, d.o.o., Žalec, Gotovlje 151, vložek
45.000 SIT, Obrtna zadruga Metlika, p.o.,
Metlika, Partizanski trg 5, vložek 360.000
SIT, Občina Ruše, Ruše, Kolodvorska 9,
vložek 90.000 SIT, CETIS, Grafično podjetje, p.o., Celje, Čopova 24, vložek 450.000
SIT, KEWIN, d.o.o., Celje, Dobojska 5, vložek 450.000 SIT, Republika Slovenija, Ljubljana, Šubičeva 4, vložek 9,000.000 SIT,
Kovinotehna Celje, p.o., Celje, Mariborska
7, vložek 180.000 SIT, TERMOTEHNIKA,
proizvodnja in trgovina s tehničnim blagom,
Novo mesto, p.o., Novo mesto, Pod Trško
goro 67, vložek 360.000 SIT, Občina Novo
mesto, Novo mesto, Novi trg 6, vložek
180.000 SIT, Projektivni team 2000 Maribor, p.o., Maribor, Grajski trg 1, vložek
450.000 SIT, MAXIM, d.o.o., Celje, Valvazorjeva
10,
vložek
9.000
SIT,
EUROTRADE, d.o.o., Slov. Konjice, Celje,
Partizanska, vložek 45.000 SIT, Zavarovalnica Triglav, d.d., Celje, Vrunčeva 3, vložek 450.000 SIT, TAMI, p.o., Celje, Kosova 10, vložek 54.000 SIT, ROŽLE, d.o.o.,
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Maribor, Loška 13, vložek 90.000 SIT, Razvojni center IRRI, d.o.o., Celje, Ul. XIV.
divizije 14, vložek 225.000 SIT, IT-AG,
d.o.o., Žalec, Soseka Podvin 21, vložek
45.000 SIT, YU-STIP INŽENIRING, d.o.o.,
Celje, Dečkova 1a, vložek 315.000 SIT,
AJDINA INŽENIRING, d.o.o., Sevnica,
Glavni trg 25, vložek 18.000 SIT, in
JEKAMIN, d.o.o., Celje, Teharje 68, vložek
45.000 SIT – vstopili 17. 4. 1991, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: člana
uprave Rihard Vide in Koch Anton, razrešena 30. 5. 1995; zastopnik mag. Koch Anton, Dunaj, Rottstrasse 14/5, imenovan
30. 5. 1995, zastopa banko kot član poslovodstva kolektivno in neomejeno, in prokuristka Ramovš Jožica, Mengeš, Zavrti 36,
imenovana 24. 3. 1995.
Člani nadzornega sveta: dr. Tahlhammer
Klaus, dr. Hofinger Hans, Rag. Cremonesi
Ernesto, Dkfm. Wess Werner, dr. Oberhummer Michael, Anderlič Jože in Zdolšek Simon, vstopili 30. 5. 1995.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Celju pod vl. št.
1/02915/00.

94/09729 z dne 28. 6. 1995 pri subjektu vpisa SILVIJA TRADE, Zastopstva in storitve, d.o.o., Medvode, Škofjeloška 19, sedež: Škofjeloška 19, Medvode, pod vložno
št. 1/08700/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5427819
Osnovni kapital: 1,555.100 SIT
Ustanovitelja: Trtnik Silva, vstopila
19. 9. 1990, in Trtnik Bojan, vstopil 16. 5.
1994, oba iz Medvod, Škofjeloška 19, vložila po 777.550 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Trtnik Bojan, imenovan 16. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kovačec Franc, Škofljica, Dolenjska c. 437,
razrešen 27. 12. 1994 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 30. 6. 1995: 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7450 Dejavnost agencij
za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-22838
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09635 z dne 28. 6. 1995 pri subjektu vpisa ZALOŽBA GRAD, založništvo, trgovina, uvoz, izvoz, zastopstva, d.o.o., Vogelna 6, Ljubljana, sedež: Vogelna 6, Ljubljana, pod vložno št. 1/08323/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, sedeža in firme s
temile podatki:
Matična št.: 5417686
Firma: ZALOŽBA GRAD, založništvo,
trgovina, uvoz, izvoz, zastopstva, d.o.o.,
Postojnska ul. 18, Ljubljana
Skrajšana firma: ZALOŽBA GRAD,
d.o.o., Postojnska ul. 18, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Postojnska ul. 18
Osnovni kapital: 1,812.000 SIT
Ustanoviteljica: Štante Alenka, Ljubljana, Postojnska ul. 18, vstop 30. 8. 1990,
vložek 1,812.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22840
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09728 z dne 28. 6. 1995 pri subjektu vpisa GML, podjetje za gradbeno, trgovinsko in gostinsko dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Celovška 269, sedež: Celovška 269,
Ljubljana, pod vložno št. 1/06402/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5352738
Osnovni kapital: 1,500.042 SIT
Ustanovitelj: Grabus Mustafa, Ljubljana, Celovška 269, vstop 23. 3. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lučič Gerlinde, izstop 20. 5. 1994.
Rg-22842
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

Rg-22844
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09726 z dne 28. 6. 1995 pri subjektu vpisa TANDEM, trgovina, transport, turizem, d.o.o., Ljubljana, Staretova 21,
Ljubljana, sedež: Staretova 21, Ljubljana, pod vložno št. 1 /06446/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5387396
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Trošt Milan Stanislav,
Ljubljana, Staretova 21, vstop 14. 12. 1989,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22845
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09639 z dne 28. 6. 1995 pri subjektu vpisa PRIZMA COMMERCE, gostinstvo, turizem, trgovina in posredništvo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Gerbičeva 101, Ljubljana, pod vložno št. 1/04791/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5329477
Osnovni kapital: 1,553.410 SIT
Ustanovitelj: Setnikar Dragomir, Ljubljana, Bognarjeva pot 1, vstop 22. 12. 1989,
vložek 1,553.410 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22846
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17642 z dne 30. 6. 1995 pri subjektu vpisa AGENCIJA ZA KADRE, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28, sedež: Kotnikova 28,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16303/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti in spremembo tipa zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5590477
Osnovni kapital: 1,656.557,60 SIT
Ustanovitelj: ISKRA COMMERCE,
Mednarodno trgovsko podjetje, Ljubljana,
Kotnikova 28, vstop 6. 3. 1992, vložek
1,656.557,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22849
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15734 z dne 30. 6. 1995 pri subjektu vpisa CPG, Podjetje za razvoj, inženiring in
trgovino, Ljubljana, d.o.o., sedež: Bogišičeva 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/12990/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5504864
Osnovni kapital: 1,580.000 SIT
Ustanovitelji: Industrijski biro Ljubljana, Ljubljana, Dunajska 106, vstopil 6. 5.
1991, ter Videm, celuloza, papir in papirni
izdelki, Krško, d.o.o., Krško, Tovrniška 18,
Inštitut za celulozo in papir, Ljubljana, Bogišičeva 8, in Barović Rado, Ljubljana, Ul.
Bratov Knapič 2, vstopili 15. 4. 1991 – vsak
od njih vložil po 395.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije.
Dejavnost družbe se odslej glasi: uvedba
novih tehnologij in proizvodov na področju
industrije celuloze in papirja, papirnopredelovalne in z njimi povezanih industrij; inženiring in projektiranje v zvezi z izgradnjo,
modernizacijo, racionalizacijo, rekonstrukcijo in organizacijo na področju industrije
celuloze in papirja, papirnopredelovalne in
z njimi povezanih industrij; ekonomske, organizacijske, tehnološke in marketinške storitve ter svetovanje; proizvodnja posebnih
izdelkov za potrebe celulozne, papirne in
papirnopredelovalne industrije in z njimi povezanih industrij; trgovina na debelo z neživilskimi proizvodi; zastopanje domačih podjetij v prometu blaga in storitev; uvoz in
izvoz neživilskih proizvodov; posli v prometu blaga in storitev s tujino; raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije.
Rg-22850
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16590 z dne 30. 6. 1995 pri subjektu vpisa DONIT – TESNITI, podjetje za proizvodnjo tesnilnih materialov, d.o.o.,
Medvode, Cesta komandanta Staneta 38,
sedež: Cesta komandanta Staneta 38,
Medvode, pod vložno št. 1/20956/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
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nje osnovnega kapitala, spremembo pooblastil zastopnika in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5699878
Osnovni kapital: 199,234.000 SIT
Ustanovitelj: DONIT, kemična industrija,
d.o.o., Medvode, Cesta komandanta Staneta
38, vstop 28. 12. 1992, vložek 199.234.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bulc Janez, dipl. inž. Novo mesto,
Cesta brigad 42, ki od 15. 12. 1994 zastopa
družbo z omejitvijo, da posle glede razpolaganja z nepremičninami, njihovim delom
ali obremenitvjo, prevzemanja jamstev in
po naravi stvari podobne druge posle lahko
sklene le na podlagi predhodnega soglasja
organa upravljanja ustanoviteljev.
Dejavnost, vpisana 30. 6. 1995: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2112 Proizvodnja
papirja in kartona; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil in
pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij; 1414 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij;
2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega
kavčuka v primarni obliki; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3430 Proizvodnja izdelkov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo 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 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, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
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 debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 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 izdelki; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
8042 Drugo izobraževanje; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

94/06355 z dne 10. 4. 1995 pri subjektu vpisa SLAVČEK, podjetje za proizvodnjo,
predelavo, trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o., Male Lašče 33, Velike Lašče,
sedež: Male Lašče 33, Velike Lašče, pod
vložno št. 1/20834/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5851661
Firma: SLAVČEK, podjetje za proizvodnjo, predelavo, trgovino, gostinstvo
in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SLAVČEK, d.o.o.
Sedež: Velike Lašče, Male Lašče 2a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zadnik Slavko, Velike
Lašče, Male Lašče 33, vstop 20. 12. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22853
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09760 z dne 30. 6. 1995 pri subjektu vpisa Z & S ŠIFRAR, proizvodnja, inženiring in svetovanje, d.o.o., Log pri Brezovici, Rimska c. 6, sedež: Rimska c. 6, Log
pri Brezovici, pod vložno št. 1/23552/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in skrajšane
firme s temile podatki:
Matična št.: 5771013
Skrajšana firma: ŠIFRAR, d.o.o., Log
pri Brezovici
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Šifrar Velkavrh Zdenka,
Log pri Brezovici, Rimska cesta 6, in Šifrar
Stanislav, Ljubljana, Kosovo polje 13, vstopila 20. 5. 1993, vložila po 760.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-22851
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

Rg-22855
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

Rg-22852
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09766 z dne 30. 6. 1995 pri subjektu vpisa MOLK, podjetje za storitve, d.o.o., Logatec, Pavšičeva 26, sedež: Pavšičeva 26,
Logatec, pod vložno št. 1/20139/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5673615
Firma: MOLK, podjetje za storitve,
d.o.o., Logatec
Sedež: Logatec, Pavšičeva 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Oblak Bojan, Ljubljana,
Pavšičeva 24, Kikelj Jure, Grosuplje, Pod
gozdom, Cesta IV 22, in Levačič Dinko,
Domžale, Ljubljanska cesta 80, vstopili
26. 10. 1992, vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Mrdjenović Radomir, izstopil 22. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mrdjenović Radomir, razrešen 22. 5. 1994 kot
v.d. direktorja; Oblak Bojan, razrešen 22. 5.
1994 kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
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94/09680 z dne 30. 6. 1995 pri subjektu vpisa DEDALUS, Center za razvoj vodilnih
osebnosti in skupin, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 156, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05281/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5620511
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Malej Ronald, Ljubljana,
Lamutova 2, in Mayer Janez, Kranj, Ul. Janka Puclja 3, vstopila 8. 1. 1990, vložila o
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

bo osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti, spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5543673
Firma: LANCO, Podjetje za trgovino
in ekonomsko svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Pod hrasti 62
Skrajšana firma: LANCO, d.o.o., Ljubljana, Pod hrasti 62
Sedež: Ljubljana, Pod hrasti 62
Osnovni kapital: 1,889.084,70 SIT
Ustanoviteljica: Langus Breda, Ljubljana, Lepi pot 15, vstop 25. 10. 1991, vložek
1,889.084,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 26. 6. 1995: 205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 361
Proizvodnja pohištva; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

lanškova ul. 1, vstop 12. 5. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: generalni direktor Vidrih Jože in komercialni
direktor Rotar Bojan, ki od 12. 5. 1994 zastopata družbo brez omejitev, s tem da sta
podpisnika vseh pogodb oba družbenika.

Rg-22856
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09622 z dne 30. 6. 1995 pri subjektu vpisa NET 2000, družba za proizvodnjo, trženje in inženiring z informacijskimi sistemi, d.o.o., Ljubljana, Primožičeva 36,
sedež: Primožičeva 36, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09400/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5444756
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kovačič Marko, Ljubljana,
Primožičeva 36, vstop 22. 10. 1990, vložek
1,499.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se spremeni in se odslej glasi:
informacijski, ekonomski, finančni in organizacijski inženiring in svetovanje; razvoj,
proizvodnja, trženje in vzdrževanje informacijskih in računalniških storitev; proizvodnja električnih strojev in naprav v celoti; izvajanje in trženje računalniških storitev; projektiranje, uvajanje in kontrola informativnih informacijskih sistemov ter
organizacija poslovanja; opravljanje inženiringa informacijskih sistemov; trgovina na
debelo in drobno v celoti, z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; izobraževanje na področju računalništva in informatike; izdelava in trženje opreme za informacijske sisteme; projektiranje in trženje računalniških
sistemov; dajanje računalniških in akustičnih sistemov v celoti; leasing računalniške
opreme v celoti; posredovanje informacijskih in računalniških proizvodov in storitev
ter različnih proizvodov za tržno komuniciranje; popravilo in vzdrževanje proizvodov
iz registriranega predmeta poslovanja; organiziranje in povezovanje inovatorjev;
knjigovodske storitve v celoti; marketing;
raziskovalno razvojno delo v celoti; zastopanje in posredovanje v okviru registriranega predmeta poslovanja; konsignacija; posredniške storitve v celoti; turizem in turistične dejavnosti v celoti; trgovinske storitve v celoti; poslovne storitve v celoti.
Rg-22859
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06373 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu vpisa LANCO, podjetje za trgovino in servis
kompresorjev, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska c. 208, sedež: Dolenjska c. 208, Ljubljana, pod vložno št. 1/14155/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremem-

Rg-22863
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06274 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu vpisa FAR, Računovodske in finančne storitve, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 63, sedež:
Vojkova 63, Ljubljana, pod vložno št.
1/09533/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo osnovnega kapitala
in družbenice s temile podatki:
Matična št.: 5436753
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanoviteljici: Ižanec Milena, Ljubljana, Tržaška c. 265a, vstop 18. 7. 1990, vložek 1,520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pance Zdenka, izstop 7. 11. 1994.

Rg-22861
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06346 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu vpisa SOREL – COM, storitve in inženiring,
d.o.o., Ulica v Kokovšek 58, Ljubljana,
sedež: Ulica v Kokovšek 58, Ljubljana,
pod vložno št. 1/20315/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo družbenika, deležev, osnovnega kapitala in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5678072
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelja: Korošec Viktor, vstopil
30. 6. 1992, vložil 1,190.000 SIT, in Korošec Jera, vstopila 25. 4. 1994, vložila
1,000.000 SIT, oba iz Ljubljane, Ulica v
Kokovšek 58, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Korošec Jera, imenovana 25. 4.
1994, kot pomočnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-22864
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06405 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu vpisa MHM, družba za opravljanje svetovalne, izvajalske, projektantske, finančne, trgovinske in komercialne dejavnosti,
d.o.o., Domžale, Triglavska 11, sedež: Triglavska 11, Domžale, pod vložno št.
1/05457/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo osnovnega kapitala, deležev zastopnika in družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5356369
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Horvat Jože, vstopil 11. 5.
1994, Horvat Marija, vstopila 30. 1. 1990,
Horvat Marko, vstopil 23. 1. 1993, in Horvat Mihael, vstopil 11. 5. 1994, vsi iz Domžal, Triglavska 11, vložili po 375.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Horvat Marko, razrešen 11. 5. 1995 kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; Horvat Marija in Horvat Jože, razrešena 11. 5. 1995 kot zastopnika in imenovana za prokurista; prokurist
Horvat Mihael, imenovan 11. 5. 1994.

Rg-22862
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06324 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu vpisa INTERFLOORING, podjetje za zastopanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mala ulica 1, Ljubljana, pod vložno
št. 1/06714/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, družbenikov in
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5366542
Sedež: Ljubljana, Zaloška 69
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Vidrih Jože, Ljubljana,
Mlinska pot 21, vstop 27. 3. 1990, vložek
752.000 SIT, in Rotar Bojan, Ljubljana, Po-

Rg-22865
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06374 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu vpisa ORIM, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 5, sedež: Linhartova 5, Ljubljana, pod vložno
št. 1/17341/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5652383
Osnovni kapital: 2,539.000 SIT
Ustanovitelj: Bogataj Tomi, Ljubljana,
Linhartova 5, vstop 2. 4. 1992, vložek
1,539.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 26. 6. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
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čil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 6024 Cestni tovorni promet; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

sa ŠAVRIČ TRADE, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška cesta
111, Ljubljana, pod vložno št. 1/14245/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti
in prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5541123
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ŠAVRIČ, dioničko društvo
za proizvodnju i promet namještaja, uvoz i
izvoz roba in usluga, Zagreb, Hrvaška, Jukičeva 24, vstop 18. 10. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Gjud Tomislav, Ljubljana, Kunaverjeva 12, imenovan 16. 5. 1994.
Predmet poslovanja se sedaj glasi: trgovina na drobno in veliko ter uvoz in izvoz z
vsemi neprehrambenimi proizvodi, zlasti pa
s pohištvom, furnirji, lesom, okovjem, lučmi in svetlobnimi telesi, barvami in laki,
belo tehniko, pohištvenim blagom in podobnim; opremljanje poslovnih in stanovanjskih prostorov, vključno z montažo in
dostavo; špedicijski posli; zastopanje v notranjem in zunanjem prometu.

94/03735 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu vpisa OBLAK, d.o.o., Podjetje za gospodarsko svetovanje in marketing, sedež: Štihova 16, Ljubljana, pod vložno št.
1/18180/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme in ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5605962
Firma: OBLAK & Co., Podjetje za izdelavo igrač in marketing, d.n.o.
Skrajšana firma: OBLAK & Co., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Oblak Iztok, Ljubljana,
Štihova 16, vstopil 30. 3. 1992, in Čerček
Miha, Ljubljana, Jenkova ulica 10a, vstopil
20. 4. 1994 – vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Rg-22866
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06445 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu vpisa ANITON, Zastopstva in trgovina,
d.o.o., Dobrova, Podsmreka 5a, sedež:
Podsmreka 5a, Dobrova, pod vložno št.
1/19548/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5651859
Osnovni kapital: 4,429.734 SIT
Ustanovitelj: Novak Jože, Ljubljana, Ul.
9. junija 9, vstop 31. 8. 1992, vložek
4,429.734 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se dopolni še z naslednjo dejavnostjo: investicijski in izvajalski inženiring.
Dejavnost družbe je od sedaj: posredniški in agencijski posli; trgovina na debelo
z neživilskimi in živilskimi proizvodi, razen trgovine z orožjem; trgovina na drobno
z blagom neživilske proizvodnje; trgovina
na drobno po zastopnikih in po pošti; embaliranje in sortiranje trgovskega blaga neživilske proizvodnje; posredovanje pri komercialnih poslih in storitvah pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev; kooperacija; investicijski in izvajalski inženiring;
zastopanje firm, razen pravnega zastopanja;
storitve ekonomske propagande; svetovanje
s področja organizacije dela in tehnologije.
Rg-22868
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/11394 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu
vpisa LINEA STRAUSS, Storitveno, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Cerknica, Šercerjeva 6, sedež: Šercerjeva 6, Cerknica, pod vložno št. 1/14131/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
in spremembo osnovnega kapitala s temile
podatki:
Matična št.: 5545854
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Štraus Branko, Cerknica,
Šercerjeva 6, vstop 1. 1. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22872
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11358 z dne 5. 6. 1995 pri subjektu vpi-

Rg-22873
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17503 z dne 20. 6. 1995 pri subjektu vpisa SERVIMAR, yachting, charter, agencija, servis, d.o.o., Molska 3, Brezovica,
sedež: Molska 3, Brezovica, pod vložno št.
1/12594/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopnika ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5502438
Firma: VINPRESTIGE, proizvodnja in
trgovina z alkoholnimi pijačami, d.o.o.,
Vrhnika
Skrajšana firma: VINPRESTIGE, d.o.o.,
Vrhnika
Sedež: Vrhnika, Obrtna cona
Osnovni kapital: 3,727.586 SIT
Ustanovitelja: Dujmovič Ante, izstopil
13. 12. 1994; FRANCE-EURO AGRO SA,
Savigny Les Beaune, Route de Boviland,
vložil 1,901.069 SIT, in Bradeško Simon,
Vrhnika, Sternenova 27, vložil 1,826.517
SIT – vstopila 13. 12. 1994, odgovornost:
ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Dujmovič Ante, razrešen 13. 12. 1994;
direktor Bradeško Simon, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Studen-Kirchner Dunja, Bled, Za Žago 1, imenovana
13. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 20. 6. 1995: 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami.
Rg-22876
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

Rg-22877
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11340 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu vpisa IRA – IMPEX, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Trbovlje, Leninov trg 11,
sedež: Leninov trg 11, Trbovlje, pod vložno št. 1/19678/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo osnovnega
kapitala in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5666473
Osnovni kapital: 1,717.102 SIT
Ustanovitelj: Badnjević Šefko, Sanski
most, BiH, Milančiča Miljevića 24a, vstop
17. 4. 1992, vložek 1,717.102 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Badnjević Šefko, razrešen 30. 5. 1994 kot direktor in imenovan za namestnika direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev; direktor Dautović Džemal, Trbovlje, Gimnazijska cesta 15b, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Kanižar Igor, Trbovlje, Leninov trg 11, ki kot namestnik direktorja zastopa družbo brez omejitev, imenovana 30. 5. 1994.
Rg-22879
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06248 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu vpisa INTERIERING, podjetje za ingenering, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Mala vas 6, Ljubljana, sedež: Mala vas 6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15665/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5570760
Firma: INTERIERING, ingenering,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Mala vas 6
Skrajšana firma: INTERIERING, d.o.o.,
Ljubljana
Osnovni kapital: 1,665.000 SIT
Ustanovitelj: Dimitrijević Tomislav,
Ljubljana, Mala vas 6, vstop 27. 2. 1992,
vložek 1,665.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22881
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/06254 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu vpisa MAGEA, svetovalne, zastopniške in
agencijske storitve, d.o.o., Ljubljana, Goce Delčeva 29, sedež: Goce Delčeva 29,
Ljubljana, pod vložno št. 1/05526/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo osnovnega kapitala in ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5437105
Osnovni kapital: 1,539.219 SIT
Ustanovitelj: Praprotnik Srečko, Ljubljana, Goce Delčeva 29, vstopil 22. 12. 1989,
vložil 1,539.219 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Praprotnik Marija in Gliha Bogomira, izstopili 11. 5. 1994.

salo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža, spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5375932
Firma: IKOP, izdelava, trženje in inženiring kovinske galanterije, d.o.o., Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade 5
Skrajšana firma: IKOP, d.o.o., Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade 5
Sedež: Ljubljana, Cesta ljubljanske
brigade 5
Osnovni kapital: 1,642.000 SIT
Ustanovitelj: Černe Gregor, Ljubljana,
Menardova 26, vstop 18. 12. 1989, vložek
1,642.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22882
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06365 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu vpisa VERSUS, trgovina, posredovanje, zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Štihova 15, sedež: Štihova 15, Ljubljana, pod vložno št.
1/21871/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5728509
Firma: VERSUS, trgovina, posredovanje, zastopanje, d.o.o., Dergomaška 41,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dergomaška 41
Osnovni kapital: 1,596.566,89 SIT
Ustanovitelji: Adamič Tomaž, Ljubljana, Linhartova 19, vložek 1,516.758,55 SIT,
Kamenšek Marjeta, Ljubljana, Vojkova 73,
vložek 39.914.17 SIT, in Mehle Janko, Ljubljana, Gola loka 26, vložek 39.914,17 SIT –
vstopili 10. 2. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-22885
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06231 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu vpisa CEMAKS, podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in komercialne storitve, d.o.o., Dob pri Domžalah, sedež: Kidričeva 10, Dob pri Domžalah, pod vložno
št. 1/16516/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, osnovnega kapitala in zastopnika ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5595614
Osnovni kapital: 1,672.000 SIT
Ustanoviteljica: Cerar Milivojka, Dob pri
Domžalah, Kidričeva 10, vstop 9. 3. 1992,
vložek 1,672.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cerar Marjan, izstop 14. 1. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cerar Marjan, razrešen 14. 1. 1994;
Cerar Milivojka, razrešena 14. 1. 1994 kot
pomočnica direktorja in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka
v primarni obliki; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za
lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij;
2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, 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; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstih izdelkov; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-22883
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06330 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu vpisa BIRO SET HRASTNIK, podjetje za
finance, računovodstvo, marketing, d.o.o.,
sedež: Novi log 27, Hrastnik, pod vložno
št. 1/13030/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, osnovnega kapitala in zastopnika ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5505577
Osnovni kapital: 1,926.000 SIT
Ustanoviteljici: Vukič Duška, Zagorje,
Cesta zmage 22, vstop 30. 5. 1991, vložek
943.740 SIT, in Vovk Ljudmila, Hrastnik,
Log 15a, vstop 12. 5. 1994, vložek 982.260
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Vovk Ljudmila, imenovana 12. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-22884
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06305 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu vpisa IKOP, izdelava, trženje in inženiring
kovinske galanterije, d.o.o., Ljubljana,
Menardova 26, sedež: Menardova 26,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03636/00 vpi-

Rg-22887
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16597 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu
vpisa DONIT, kemična industrija, d.o.o.,
Medvode, Cesta komandanta Staneta 38,
sedež: Cesta komandanta Staneta 38,
Medvode, pod vložno št. 1/01326/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti in spremembo zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5043352
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bulc Janez, razrešen 16. 2. 1994; zastopnica Zupan Mihaela, Ljubljana, Palmejeva ulica 18, imenovana 16. 2. 1994, zastopa družbo z omejitvijo, da posle glede razpolaganja z nepremičninami, njihovim
delom ali obremenitvijo, prevzemanja jamstev in druge po naravi podobne posle lahko
kot v.d. direktorja sklene le na podlagi predhodnega soglasja skupščine.
Dejavnost, vpisana 26. 6. 1995: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja
in kartona; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov;
2413 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih
organskih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2416

Rg-22888
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16165 z dne 27. 2. 1995 pri subjektu
vpisa BREST-MAROF, d.o.o., Stari trg,
podjetje za proizvodnjo in promet lesnih
izdelkov, sedež: Notranjskega odreda 46,
Stari trg, pod vložno št. 1/10175/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5452538
Dejavnost, vpisana 27. 2. 1995: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
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Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti.

Ustanovitelj: Pfajfar Rudolf, Kamnik,
Levstikova 17, vstop 18. 4. 1990, vložek
1,567.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega 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 strojev; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-22890
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03658 z dne 23. 6. 1995 pri subjektu vpisa DELO PRODAJA, družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., sedež: Dunajska 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/07354/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5096014
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
članici uprave Božičnik Križanec Biserki,
ki je bila razrešena 8. 6. 1995.
Rg-22892
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15085 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu vpisa JETTY, proizvodnja za ekologijo in
turizem ter trgovina, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dunajska 156, Ljubljana, pod vložno št. 1/25459/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5847362
Ustanovitelj: Mezgec Mitja in Arah Janko, izstopila 10. 10. 1994; Jelen Ludvik, Polzela 62, vstopil 14. 4. 1994, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22893
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06408 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu vpisa DARUNA, storitveno, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Kamnik, Tunjiška cesta 2, sedež: Tunjiška cesta 2,
Kamnik, pod vložno št. 1/06681/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža, spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5360226
Firma: DARUNA, storitveno, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Kamnik,
Levstikova 17
Sedež: Kamnik, Levstikova 17
Osnovni kapital: 1,567.000 SIT

Rg-22894
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11360 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu vpisa KRILI, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Vrzdenec 85, Horjul, sedež: Vrzdenec 85, Horjul, pod vložno št.
1/10161/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanovitelja, osnovnega kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5462657
Osnovni kapital: 1,670.000 SIT
Ustanovitelja: Kočevar Lado, vstopil
21. 12. 1990, in Kočevar Marinka, vstopila
18. 5. 1994, oba iz Ljubljane, Vrzdenec 85,
vložila po 835.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost se odslej glasi: zaključna in
obrtna dela v gradbeništvu, od tega posebej
steklarska predelava in dela iz akrila; komercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev, zastopanje, posredovanje ter svetovanje na področju trgovinskih storitev in steklarskih del; industrijska in zaključna dela v gradbeništvu; trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; trgovina na debelo
v tranzitu z neživilskimi proizvodi; diskont
prodaja živilskih in neživilskih proizvodov;
opravljanje gostinske dejavnosti – točilnica, bife; turistično posredovanje; prevozi
blaga in oseb v cestnem prometu; uvoz in
izvoz živilskih in neživilskih proizvodov,
vseh trgovskih strok; posredovanje in zastopanje v prometu blaga in storitev; prevozi blaga in oseb v cestnem mednarodnem
prometu; knjigovodske storitve; prodaja
lastnih in tujih proizvodov na trgih, sejmih,
kioskih in drugih premičnih objektih in od
vrat do vrat.
Rg-22896
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17411 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu vpisa Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., Zagorje ob Savi, sedež: Cesta
zmage 16b, Zagorje ob Savi, pod vložno
št. 1/10464/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, skrajšano firmo, spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5451051000
Skrajšana firma: SP, d.o.o., Zagorje ob
Savi
Osnovni kapital: 15,913.359,14 SIT
Ustanoviteljica: Občina Zagorje ob Savi, Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, vstop
21. 12. 1990, vložek 15,913.359,14 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 27. 6. 1995: 4030
Oskrba s paro na toplo vodo; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 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;

Rg-22898
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16047 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu vpisa KOP, Javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o. sedež: Polje 4, Zagorje ob Savi, pod vložno št. 1/00490/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in članov nadzornega sveta s
temile podatki:
Matična št.: 5073103
Sedež: Zagorje ob Savi, Cesta zmage
57
Članica nadzornega sveta: Mars Marija,
namestnica predsednika, vstopila 6. 12.
1994.
Rg-22899
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16591 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu vpisa DONIT – STRANSKE DEJAVNOSTI,
podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Medvode, Cesta komandanta
Staneta 38, sedež: Cesta komandanta Staneta 38, Medvode, pod vložno št.
1/22947/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5752426
Osnovni kapital: 5,571.000 SIT
Ustanovitelj: DONIT, d.o.o., kemična industrija, Medvode, Cesta komandanta Staneta 38, vstop 5. 5. 1993, vložek 5,571.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bulc
Janez, razrešen 28. 11. 1994 kot v.d. direktorja; Zupan Mihaela, Ljubljana, Palmejeva
18, imenovana 28. 11. 1994 za v.d. direktorja, ki zastopa družbo z omejitvijo, da posle glede razpolaganja z nepremičninami,
njihovim delom ali obremenitvijo, prevze-
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manja jamstev in po naravi stvari podobne
druge posle lahko sklene le na podlagi predhodnega soglasja organa upravljanja ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana 26. 6. 1995: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2411 Proizvodnja
tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil
in pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih
anorganskih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo 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 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, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
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 debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 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 izdelki;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-22900
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06400 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu vpisa J.D.C., podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Komenskega 10,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20362/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in osnovnega kapitala, spremembo in uskladitev dejavnosti, spremembo zastopnika in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5687934
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: dr. Masleša Jasmina,
Ljubljana, Pod lipami 2, vstopila 9. 11.
1992, in Antešić Dražen, Ljubljana, Metoda
Mikuža 6, vstopil 11. 5. 1994, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Antešić Dražen, imenovan 11. 5.
1994.
Dejavnost, vpisana 26. 6. 1995: 511 Posredništvo; 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 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; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
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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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo 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 gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina na debelo; 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 tobačnimi izdelki v specializiranih 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5231 Dejavnost lekarn; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, 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 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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 drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na dobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim

blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme 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.; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; podjetniško svetovanje; upravljanje s holding družbami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje, inženi-

ring in tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743
Tehnični preizkusi in analize; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 744 Ekonomska propaganda; 7440 Ekonomska propaganda; 747
Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 851 Zdravstvo; 8511 Bolnišnična zdravstvena dejavnost; 8512 Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost; 8513 Zobozdravstvena dejavnost;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 852 Veterinarstvo; 8520 Veterinarstvo; 921 Filmska in videodejavnost; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 922 Radijska in televizijska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 924 Dejavnost tiskovnih agencij; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 925
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti; 9251 Dejavnost
knjižnic in arhivov; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine;
92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo
kulturne dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 926 Športna dejavnost; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 927 Druge
dejavnosti za sprostitev; 9271 Prirejanje iger
na srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene dejavnosti;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-22901
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06214 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu vpisa D&M, Podjetje za trgovino in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Reboljeva 14,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20428/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in spremembo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5697603
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Oražem Damjan, Ljubljana, Reboljeva 14, in Pesu Mirka-Kristina,
00560 Helsinki, Finska, Viikinmaentie 8
E11, vstopila 27. 10. 1992, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dosedanja registrirana dejavnost: trgovina z neživilskimi in živilskimi proizvodi
na drobno; trgovina z neživilskimi in živilskimi proizvodi na debelo; organizacija proizvodnje in kooperacije ter trženje proizvodov na področju gozdarstva; svetovanje s
področja gozdarstva; ekonomske, organiza-
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cijske in tehnološke storitve; storitve reklame in ekonomske propagande; akviziterske
dejavnosti; komercialni posli pri uresničevanju prometa blaga in storitev; posredovanje, zastopanje in komisijski posli v prometu blaga in storitev; transportne storitve;
vzreja konj; prirejanje športnih tekmovanj;
tekmovanje s konji; nakup in prodaja konj;
trening konj, kovanje konj;
se razširi za naslednjo dejavnost: proizvodnja tekstilnih in usnjenih izdelkov.

vrst živilskih in neživilskih proizvodov; prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu;
storitve v zunanjetrgovinskem prometu:
marketing, storitve raziskovanja ter dajanja
in uporabe informacij in znanja v gospodarstvu in znanosti, posredovanje in zastopanje v prometu blaga in storitev, finančno
inženirstvo.

ulica 2a, vstopila 26. 2. 1993, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost se odslej glasi: gostinske in
prehrambene storitve ter storitve nastanitve; storitve turističnih uradov in agencij;
trgovanje (trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi na domačem trgu in s tujino in trgovinske storitve); prevoz potnikov in blaga v cestnem
prometu; proizvodnja živilske in neživilske
dejavnosti.

Rg-22902
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06256 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu vpisa B M C, podjetje za marketing, proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Podlipa 58, Vrhnika, sedež: Podlipa 58, Vrhnika, pod vložno št. 1/15233/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5563917
Osnovni kapital: 1,799.265 SIT
Ustanovitelja: Celarc Branko, Vrhnika,
Podlipa 58, in Grbec Martina, Vrhnika, Podlipa 12, vstopila 3. 2. 1992, vložila po
899.632,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost družbe se spremeni tako, da
se dodajo: uvoz in izvoz vseh vrst živilskih
in neživilskih proizvodov; prevoz blaga in
potnikov v cestnem prometu.
Brišejo se naslednje dejavnosti: uvoz in
izvoz blaga iz naslednjih trgovinskih strok:
kovinski in železarski izdelki, valjani in vlečeni izdelki črne in barvne metalurgije, tehnična oprema in rezervni deli, orodje in potrebščine, reprodukcijski in potrošni material za oskrbovanje proizvodnje, obrti in infrastrukturnih in storitvenih dejavnosti,
gumarski izdelki, kavčuk in plastične mase,
kemični izdelki, barve, laki in potrebščine,
kovinska galanterija, motorna vozila in rezervni deli, nafta in naftni derivati, olja in
masti, stare stvari.
Dejavnost podjetja je odslej: marketing
(raziskava trga, uvajanje novih načinov poslovanja, leasing, izdelava preinvesticijskih
in investicijskih študij in programov); rezanje, pakiranje, montaža finalnih izdelkov in
obdelava blaga ter drugih materialov v okviru trgovinskih strok registrirane dejavnosti; svetovalni inženiring (agencijske, posredniške, komisijske in zastopniške storitve); finančni inženiring; trgovina na debelo in drobno za kovinske in železarske
izdelke, valjane in vlečene izdelke črne in
barvne metalurgije, tehnično opremo in rezervne dele, orodje in potrebščine, reprodukcijski in potrošni material za oskrbovanje proizvodnje, obrti, infrastrukturnih in
storitvenih dejavnosti, gumarske izdelke,
kavčuk in plastične mase, kemične izdelke,
barve, lake in potrebščine, kovinsko galanterijo, motorna vozila in rezervne dele, nafto in naftne derivate, olja in masti, stare
stvari; proizvodnja in storitve v sodelovanju z drobnim gospodarstvom na področju
celotnega prometa poslovanja podjetja; avtomehanične, ključavničarske, instalaterske
in kleparske storitve; uvoz in izvoz vseh

Rg-22903
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06335 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu vpisa IN – INFORMATIKA, Podjetje za informacijske tehnologije, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pod kostanji 26, Ljubljana, pod
vložno št. 1/04308/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in spremembo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5760658
Osnovni kapital: 1,686.000 SIT
Ustanoviteljica: Bufon Vanja, Ljubljana, Pod kostanji 26, vstop 9. 6. 1993, vložek
1,686.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se dopolni z naslednjim: uvoz
in izvoz živilskih in neživilskih proizvodov; trgovina na debelo in drobno z živili in
neživili neposredno in v tranzitu; posredovanje, zastopanje in konsignacijski posli v
zunanji trgovini in domačem prometu blaga
in storitev; svetovali inženiring na finančno-ekonomskem in pravnem področju; posredovanje pri prodaji premičnin in nepremičnin; vodenje poslovnih knjig in knjigovodske storitve.
Predmet poslovanja družbe so odslej naslednje dejavnosti: razvoj, vzdrževanje, trženje, projektiranje, inženiring in izobraževanje na področju računalniške, elektronske in
informacijske tehnologije; izvajanje storitev
na lastni opremi za uporabnike; sestavljanje
in dodelava računalniške strojne in programske opreme; biroservisiranje in tehnične storitve, kopiranje, razmnoževanje, prepisovanje ipd.; izdajanje strokovnih priročnikov,
navodil in tiskanin; leasing in dajanje opreme v najem; uvoz in izvoz živilskih in neživilskih proizvodov; trgovina na debelo in
drobno z živili in neživili neposredno in v
tranzitu; posredovanje, zastopanje in konsignacijski posli v zunanji trgovini in domačem
prometu blaga in storitev; svetovalni inženiring na finančno-ekonomskem in pravnem
področju; posredovanje pri prodaji premičnin in nepremičnin; vodenje poslovnih knjig
in knjigovodske storitve.
Rg-22907
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06312 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu vpisa OGER, Gostinstvo, turizem, trgovina,
d.o.o., Trzin, sedež: Habatova ulica 2a,
Trzin, Mengeš, pod vložno št. 1/22037/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
ter spremembo kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5740703
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Perne Janez in Perne Bernardina, oba iz Trzina, Mengeš, Habatova

Rg-22908
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06261 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu vpisa BONA, Trgovina na debelo in drobno,
uvoz-izvoz, zastopanje tujih firm, Ljubljana, d.o.o., sedež: Tržaška, 121 Ljubljana, pod vložno št. 1/16868/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala in dejavnosti
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5672562
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vukčevič Bojan, vstopil
1. 4. 1992, in Vukčevič Nada, vstopila 5. 5.
1994, oba iz Ljubljane, Tržaška 121, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost družbe je odslej: komisijski,
agencijski, zastopniški, konsignacijski in
posredniški posli v prometu blaga in storitev; trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi iz vseh trgovinskih strok; svetovanje s področja komercialnih dejavnosti v domači in zunanji trgovini in zastopanju; menjalniški posli; uvoz
in izvoz neživilskih izdelkov, polizdelkov
in surovin.
Rg-22910
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06257 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu vpisa UNITHING, Podjetje za proizvodnjo
in trgovino na debelo in drobno, d.o.o.,
Ivančna Gorica, sedež: Vir, n. h., Ivančna
Gorica, pod vložno št. 1/08099/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5394643
Firma: UNITHING, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ivančna Gorica, Vir pri Stični 123
Sedež: Ivančna Gorica, Vir pri Stični
123
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kozel Anton, Ivančna Gorica, Vir pri Stični 123, vstop 14. 7. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost je odslej: trgovina z živilskimi in neživilskimi proizvodi na debelo in
drobno ter tranzit le-teh; storitvene dejavnosti: posredništvo, zastopništvo in kooperacija v prometu blaga in storitev; zastopanje tujih firm in družb; investicijska dela in
posli; poslovne storitve; gostinstvo in turizem; prevoz potnikov in blaga v cestnem
prometu; storitve reklame in ekonomske
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propagande; kovinska predelovalna dejavnost; uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
izdelkov.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Schweiger Ludvik, imenovan 28. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Čelik Bojana, razrešena 28. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 6. 2. 1995: 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 553 Gostinske storitve prehrane;
6024 Cestni tovorni promet; 7440 Ekonomska propaganda; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-22911
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06337 z dne 23. 6. 1995 pri subjektu
vpisa BAMS, prodajno-proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Kosančeva 7a, sedež: Kosančeva 7a, Ljubljana, pod vložno
št. 1 /22732/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo družbenikov, osnovnega kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5760593
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Grm Stanislava, vstopila
21. 4. 1993, vložila 710.864 SIT, in Šušteršič Marijan, vstopil 1. 4. 1994, vložil
789.136 SIT, oba iz Ljubljane, Kosančeva
7a, odgovornost: ne odgovarjata.
Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
popravilo avtomobilskih delov in drugih
raznovrstnih proizvodov; trgovina na debelo z živilskimi in neživilskimi proizvodi;
trgovina na drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; zunanja trgovina z živilskimi in neživilskimi proizvodi; osebne storitve in storitve gospodinjstvom; storitve notranje špedicije, posredništvo, komisijski
posli na področju blaga in storitev; fotografske storitve vseh vrst; organizacija prevozov blaga in oseb z motornimi vozili v
cestnem prometu; proizvodnja in izdelava
lesenih predmetov; izdelava in popravilo
neomenjenih raznovrstnih proizvodov; ekonomske, organizacijske in tehnične storitve; projektiranje, izdelava tehnične dokumentacije; organizacija in posredovanje raznovrstnih popravil; zastopanje, posredovanje, komisijski in komercialni posli v
prometu blaga in storitev; zastopanje tujih
firm; konsignacijska prodaja; akviziterska
prodaja; menjalniški posli; podjetniško in
poslovno svetovanje.
Rg-22932
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17806 z dne 6. 2. 1995 pri subjektu vpisa MENJALNICA SIMON, Podjetje za
finančne storitve, posredovanje in zastopanje, d.o.o., Vrhnika, Jelovškova 8, sedež: Jelovškova 6, Vrhnika, pod vložno št.
1/21716/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev in osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5733022
Firma: TENIS SCHWEIGER, Podjetje za šport in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Cesta v Zgornji log 32
Skrajšana firma: TENIS SCHWEIGER,
d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Cesta v Zgornji log
32
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kraševec Anton, izstop
28. 12. 1994; Schweiger Ludvik, Ljubljana,
Cesta v Zgornji log 32, vstop 28. 12. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22934
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10726 z dne 5. 7. 1995 pri subjektu vpisa ETALINE, Inženiring in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 7, sedež: Stegne
7, Ljubljana, pod vložno št. 1/20468/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopnika ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5697328
Firma: ETALINE, Inženiring in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ETALINE, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Strmčnik Marija in Kercan
Radmila, izstopili 21. 3. 1995; Strmčnik
Zdravko, Ljubljana, Medno 49b, vstopil
21. 3. 1995, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kercan Radmila, razrešena 21. 3. 1995 kot namestnica direktorja; Strmčnik Zdravko, imenovan 21. 3. 1995, zastopa družbo brez omejitev kot namestnik direktorja:
Dejavnost, vpisana 5. 7. 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 6521 Finančni zakup (leasing); 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420

Rg-22936
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11028 z dne 5. 7. 1995 pri subjektu vpisa ODNOS, Svetovanje za kvalitetnejše
medčloveške odnose, d.o.o., Grosuplje,
Ane Galetove 7, sedež: Ane Galetove 7,
Grosuplje, pod vložno št. 1/21130/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, deležev in osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5733855
Firma: ŠIROK & Co., Svetovanje za
kvalitetnejše medčloveške odnose, d.n.o.,
Grosuplje, Ane Galetove 7
Skrajšana firma: ODNOSI, ŠIROK &
Co., d.n.o., Grosuplje
Pravnoorg. oblika. družba z neomejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 186.000 SIT
Ustanovitelja: Širok Vesna, vstopila 8. 1.
1993, vložila 185.000 SIT, in Širok Jože,
vstopil 30. 5. 1994, vložil 1.000 SIT, oba iz
Grosupljega, Ane Galetove 7, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.
Rg-22937
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10589 z dne 5. 7. 1995 pri subjektu vpisa V. KUNOVAR, kamnoseški izdelki,
d.o.o., sedež: Na Žalah 3, Ljubljana, pod
vložno št. 1/11334/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5526566
Firma: VM KUNOVAR, kamnoseški
izdelki, d.o.o., Na Žalah 3, Ljubljana
Skrajšana firma: VM KUNOVAR,
d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,561.000 SIT
Ustanoviteljica: Martinšek Majda, Ljubljana, Triglavska 42, vstop 31. 12. 1990, vložek 1,561.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Martinšek Majda, razrešena 30. 5. 1994 kot direktorica in imenovana za zastopnico, ter
direktor Martinšek Gorazd, Ljubljana, Na
Žalah 3, imenovan 30. 5. 1994, zastopata
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 5. 7. 1995: 2670 Obdelava naravnega kamna.
Rg-22943
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02488 z dne 6. 7. 1995 pri subjektu vpisa DIREKTA M, trgovina in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 354,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25668/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5847397
Rg-22946
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/10575 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu vpisa TIKOS, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Alešovčeva 29, sedež: Alešovčeva 29, Ljubljana,
pod vložno št.
1/03007/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5328152
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Halebić Sead, Ljubljana,
Beblerjev trg 1, vstop 7. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1995: 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
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; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah.

Rg-22947
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10699 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu vpisa TE-KOo1, trgovina na drobno in debelo, proizvodnja galanterije, d.o.o., Ljubljana, Titova 245, sedež: Titova 245, Ljubljana, pod vložno št. 1/12742/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in preoblikovanje družbe iz d.o.o v d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5499593
Firma: TE-KO 01, Černe in ostali, trgovina na drobno in debelo, proizvodnja
galanterije, d.n.o., Ljubljana, Skopčeva 2
Skrajšana firma: TE-KO 01, Černe in
ostali, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Skopčeva 2
Ustanovitelja: Černe Silvo in Černe Rožamarija, oba iz Ljubljane, Ulica Vide Pregarčeve 11a, vstopila 30. 5. 1991, vložila
po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Rg-22948
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03081 z dne 5. 7. 1995 pri subjektu vpisa SPORTCLUB, Podjetje za šport in rekreacijo, d.o.o., Ljubljana, Gortanova 22,
sedež: Gortanova 22, Ljubljana, pod vložno št. 1/19336/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5642230
Ustanovitelja: Knaus Daniel, Ljubljana,
Brilejeva 22, vstopil 29. 12. 1993, in Peršolja Branka, Ljubljana, Vidmarjeva 8, vstopila 26. 5. 1995, vložila po 1,189.391,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Peršolja Branka, ki od 26. 5. 1995
zastopa družbo brez omejitev, razen pri podpisu vseh pogodb in poslih, katerih vrednost
presega 500.000 SIT, ko mora imeti soglasje skupščine.
Dejavnost, vpisana 5. 7. 1995: 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z

Rg-22950
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12535 z dne 7. 7. 1995 pri subjektu vpisa JEROVŠEK COMPUTERS, Trgovsko
in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Nova ulica 11, Domžale, pod vložno št.
1/07445/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5388023
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jerovšek Matjaž, Domžale, Nova ulica 11, vstop 11. 6. 1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22951
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14018 z dne 7. 7. 1995 pri subjektu vpisa EKSMAR, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Na gaju 9, Ljubljana,
pod vložno št. 1/10910/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5459567
Osnovni kapital: 1,500.500 SIT
Ustanoviteljica: Špelko Martina, Ljubljana, Na gaju 9, vstop 4. 11. 1993, vložek
1,500.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22952
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12553 z dne 7. 7. 1995 pri subjektu vpisa TIJA, Podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Podmolniška 22,
Ljubljana-Dobrunje, pod vložno št.
1/13963/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5749654
Firma: TIJA, trgovina, gostinstvo in
storitve, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,556.000 SIT
Ustanoviteljica: Golob Jana, Ljubljana-Dobrunje, Podmolniška 22, vstop 20. 11.
1991, vložek 1,556.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-22953
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03003 z dne 7. 7. 1995 pod št. vložka
1/26517/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5904366
Firma: GAŠPER TOURS, transportne
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GAŠPER TOURS,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Videm-Dobrepolje, Videm-Dobrepolje, Podpeč 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ahačevčič Milan, Videm-Dobrepolje, Podpeč 13, vstop 22. 5.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ahačevčič Milan, imenovan 22. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1995: 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje.

Stran 4898

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 69 – 5. XII. 1996

Rg-22954
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02961 z dne 7. 7. 1995 pod št. vložka
1/26516/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5904358
Firma: LIGMA, trgovina na debelo in
drobno ter storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LIGMA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rakek, Partizanska cesta n. h.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Matičič Ligija, Rakek,
Vodovodna pot 56, vstop 24. 5. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Matičič Ligija, imenovana 24. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1995: 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina 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, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo 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 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 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 izdelki; 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 pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 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 drobno 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 električ-

nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravila
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij.
Rg-22955
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02971 z dne 7. 7. 1995 pod št. vložka
1/26515/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5908817
Firma: BIBLOS, družba za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 5
Skrajšana firma: BIBLOS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 5
Osnovni kapital: 1,750.000 SIT
Ustanovitelj: Društvo “Svetopisemska
družba” Slovenije, Ljubljana, Dunajska cesta 5, vstop 22. 5. 1995, vložek 1,750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Metelko Anton, Raka, Ravno 4, imenovan 22. 5. 1995, zastopa in predstavlja
družbo neomejeno doma in v tujini na podlagi predhodnega pisnega soglasja ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1995: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7450 Dejavost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-22956
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02792 z dne 7. 7. 1995 pod št. vložka
1/26514/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
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Matična št.: 5903564
Firma: DONAUCHEM, trgovina s kemikalijami, d.o.o.
Skrajšana firma: DONAUCHEM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: DONAUCHEM Handelsgesellschaft m.b.H., Wien, Avstrija, Liststrasse 4, vstop 20. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Herlec Rok, Kranj, Jaka Platiše 3, in
Birox Ernst, Wien, Avstrija, Listtstrasse 4,
imenovana 20. 12. 1994, brez predhodnega
pisnega soglasja ustanovitelja ne moreta
sklepati pogodb o nakupu ali prodaji nepremičnin.
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1995: 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170
Druga trgovina na debelo; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah.

vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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 brezalkoholnimi pijačami; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 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; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9271 Prirejanje iger na srečo; 92711
Prirejanje klasičnih iger na srečo; 92712 Dejavnost igralnic.

Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega 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 strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo 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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 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 gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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 električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 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 organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-

Rg-22958
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02115 z dne 7. 7. 1995 pod št. vložka
1/26524/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5897742
Firma: POD SKALO, gostinstvo, trgovina, turizem in posredništvo, d.o.o.,
Kamnik
Skrajšana firma: POD SKALO, d.o.o.,
Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kamnik, Maistrova ulica 32
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Resnik Miheel, Kamnik,
Maistrova ul. 32, vstop 5. 4. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Resnik Mihael, imenovan 5. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1995: 1552 Proizvodnja sladoleda; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 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; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-

Rg-22959
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02473 z dne 7. 7. 1995 pod št. vložka
1/26525/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5902959
Firma: GRADBENO PODJETJE JERKIČ, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Zaloška 32
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelja: Jerkič Ivan, Zgornja Kungota 14n in Jerkič Aleksandra, Maribor, Goriška 1a, vstopila 20. 4. 1995, vložila po
756.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Jerkič Aleksandra, imenovana
20. 4. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1995: 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, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
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premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil 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.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1995: 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 295
Proizvodnja drugih strojev za posebne namene; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 743 Tehnični preizkusi in analize; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-22968
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/11003 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu
vpisa TREDISTO, Podjetje za organizacijo, notranjo in zunanjo trgovino, turizem, ekonomske dejavnosti in intelektualne storitve, d.o.o., Logatec, sedež: Loka 3, Logatec, pod vložno št. 1/05739/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
in spremembo osnovnega kapitala s temile
podatki:
Matična št.: 5352487
Osnovni kapital: 1,572.763 SIT
Ustanovitelji: Tollazzi Ana, Logatec, Loka 3, vložek 786.381,50 SIT, Tollazzi Andrej, Logatec, Loka 3, vložek 393.190,75
SIT, in Tollazzi-Musić Rosana, Logatec, Tržaška cesta 30, vložek 393.190,75 SIT –
vstopili 26. 2. 1990, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-22961
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11012 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu vpisa NOV – SISTEM, Izdelava in prodaja
na debelo in drobno računalniške notranje opreme, komponente vseh vrst kar
potrebuje elektronski..., d.o.o., Kamnik,
sedež: Podgorje 25, Kamnik, pod vložno
št. 1/07255/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5378664
Osnovni kapital: 2,800.250 SIT
Ustanovitelj: Novak Vilibald, Kamnik,
Podgorje 25, vstop 7. 5. 1990, vložek
2,800.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22962
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11083 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu vpisa L.A. – BEL, international marketing,
inženiring, d.o.o., Adamičeva 5, Ljubljana, sedež: Adamičeva 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08453/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5421519
Osnovni kapital: 1,541.000 SIT
Ustanovitelj: Peteh Jožef, Ljubljana,
Adamičeva ulica 5, vstop 26. 6. 1990, vložek 1,541.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22963
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09062 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu vpisa NOVOPAK, Podjetje za proizvodnjo
embalaže, d.o.o., Stanežiče 52, Ljubljana,
sedež: Stanežiče 52, Ljubljana, pod vložno št. 1/02935/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5304164
Firma: NOVOPAK, proizvodnja embalaže, d.o.o.
Skrajšana firma: NOVOPAK, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zaletel-Stojan Olga,
Ljubljana, Stanežiče 52, vstop 6. 12. 1989,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22965
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10977 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu vpisa AB – BEŠO, Podjetje za trgovino in
transport, d.o.o., Ljubljana, Obvozna cesta 1, sedež: Obvozna cesta 1, Ljubljana,
pod vložno št. 1/24331/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter spremembo zastopnika in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5817919
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bešlaga Ahmo, Bugojno,
BiH, Nikole Tesle 59, vstop 15. 2. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bešlaga Ahmo, razrešen 28. 4. 1994;
prokurist Bajramlić Smail, Domžale, Kamniška 12, imenovan 28. 4. 1994.
Rg-22966
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10999 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu vpisa ARS LONGA, akademska potovalna
agencija, Ljubljana, d.o.o., sedež: Cesta
27. aprila 47, Ljubljana, pod vložno št.
1/19780/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5482984
Osnovni kapital: 1,715.000 SIT
Ustanovitelj: Uršič Borut, Šempeter pri
Gorici, Ulica padlih borcev 23, vstop 9. 3.
1994, vložek 1,715.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-22967
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10998 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu vpisa JBB, podjetje za grafične storitve in
marketing, d.o.o., Litostrojska 40, Ljubljana, sedež: Litostrojska 40, Ljubljana,
pod vložno št. 1/05424/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5345723
Osnovni kapital: 1,891.000 SIT
Ustanovitelja: Peteros Janez, Ljubljana,
Trg komandanta Staneta 5, in Boben Branko, Ljubljana, Na Korošci 5, vstopila 26. 3.
1990, vložila po 945.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-22969
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11008 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu vpisa IZOLACIJA ZORMAN INŽENIRING,
Podjetje za projektiranje, posredovanje,
trgovino, zaključna dela v gradbeništvu,
svetovanje, d.o.o., Kamnik, sedež: Ogrinčeva ulica 2, Kamnik, pod vložno št.
1/22842/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5764068
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Zorman Matjaž, Kamnik,
Ul. Josipa Ogrinca 2, vstop 23. 3. 1993, vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22971
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10981 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu vpisa S, računalniški inženiring, d.o.o., Domžale, sedež: Taborska 13, Domžale, pod
vložno št. 1/20704/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, firme,
osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5695872
Firma: S, računalniški inženiring, d.o.o.,
Petrovče
Skrajšana firma: S, d.o.o., Petrovče
Sedež: Petrovče, Petrovče 107
Osnovni kapital: 1,512.039 SIT
Ustanovitelj: Šmon Uroš, Petrovče 107,
vstop 15. 12. 1990, vložek 1,512.039 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 11. 7. 1995: 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
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datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti.

potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-22973
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10990 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu vpisa GOXY, podjetje za oblikovanje in namizno založništvo, d.o.o., Trg prekomorskih brigad 6, Ljubljana, sedež: Trg prekomorskih brigad 6, Ljubljana, pod vložno št. 1/12269/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5489270
Osnovni kapital: 1,563.000 SIT
Ustanovitelj: Meden Gorazd, Ljubljana,
Križevniška 2, vstop 23. 4. 1991, vložek
1,563.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22974
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10995 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu vpisa PUNTI, prevozništvo, trgovina, gostinstvo, turizem, posredništvo, zunanja
trgovina, d.o.o., Ivančna Gorica, Ul. Dolenjskega odreda 11, sedež: Ul. Dolenjskega odreda 11, Ivančna Gorica, pod
vložno št. 1/18204/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5625009
Osnovni kapital: 2,029.460 SIT
Ustanovitelja: Žnidaršič Jože in Žnidaršič Milena, oba iz Ivančne Gorice, Ul. Dolenjskega odreda 11, vstopila 10. 4. 1992,
vložila po 1,014.730 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 11. 7. 1995: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 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; 6021 Drug kopenski potniški cestni
promet
na
rednih
linijah;
60212
Medkrajevni potniški cestni promet na
rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev

Rg-22975
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10993 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu vpisa ADRIATICTRANS, podjetje za špedicijo, trgovino, gostinstvo in turizem,
d.o.o., Gorenje Brezovo 8, Višnja Gora,
sedež: Gorenje Brezovo 8, Višnja Gora,
pod vložno št. 1/11625/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5490847
Rg-22977
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17979 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu vpisa AKAR, Podjetje za organizacijo, izvedbo, posredovanje, prodajo in inženiring ter splošno gradbeništvo, d.o.o.,
Merčnikova 6, Ljubljana, sedež: Merčnikova 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/17258/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljic, dejavnosti in zastopnic ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5873177
Firma: AKAR, Podjetje za organizacijo, marketing in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: AKAR, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Pohorskega bataljona 8
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Krasnik Irena, izstop
15. 11. 1994, Pirš Marjana, Ljubljana, Martina Krpana 18, vstop 15. 11. 1994, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Krasnik Irena, razrešena 15. 11.
1994; direktorica Pirš Marjana, imenovana
15. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 7. 1995: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa: 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska dejavnost.

Stran 4901
MARIBOR
Rg-10013
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01078 z dne 6. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MAWIN, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Štantetova 4, Maribor, pod vložno št.
1/08819/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5795494
Sedež: Maribor, Lesičjakova ulica 3
Ustanovitelj: Dibrani Djuljijan, Maribor,
Lesičjakova ulica 3, vstopil 1. 9. 1995, vložil 1,691.077 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Alerič Nataša in Alerič Ivan, izstopila 1. 9. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorja Alerič Nataša in Alerič Ivan, razrešena 1. 9. 1995; direktor Dibrani Djuljijan,
imenovan 1. 9. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 6. 12. 1995: 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost 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.
Rg-10020
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01061 z dne 12. 12. 1995
pod št. vložka 1/09729/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5921244
Firma: BRIKOS, družba za trgovino in
posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: BRIKOS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Podrgrajsova ulica 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelja: Kous Stojan in Kous Brigita, oba iz Maribora, Podrgrajsova ulica 4,
vstopila 25. 9. 1995, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Kous Stojan in Kous Brigita, imenovana 25. 9. 1995, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995: 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 kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo 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
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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 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, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 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 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 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; 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 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 drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu.

vanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-10021
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06657 z dne 7. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ECOSERVICE, podjetje za
promet in vzdrževanje opreme za obdelavo podatkov, d.o.o., sedež: Razlagova 22,
Maribor, pod vložno št. 1/07341/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, osnovnega kapitala, družbenikov in
dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5701422
Firma: ECOSERVICE, računalništvo,
d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gošnak Vili, Ljubljana,
Rusjanov trg 4, vstop 16. 9. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 7. 12. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s piarniškimi stroji in računalniško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 7210 Sveto-

Rg-10057
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01382/00 z dne 22. 12. 1995
pod št. vložka 1/09709/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5922429
Firma: TONIVA, družba za trgovino
in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TONIVA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Lenart v Slovenskih goricah,
Vrtna ulica 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Klinc Anton in Klinc Ivanka, oba iz Esslingena am Neckar, Nemčija,
Am schoenen Rain 7, vstopila 20. 11. 1995,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorji Klinc Anton, Vaupotič Dejan, Maribor, Borštnikova ulica 114 in Ulbel Frančiška, Maribor, Kamniška ulica 26, imenovani 20. 11. 1995, zastopajo družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2670
Obdelava naravnega kamna; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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 kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
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 Po-
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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, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina 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 debelo 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 nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
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 izdelki; 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-

vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 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 drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7440 Ekonomska propaganda; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvajanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pod šifro dejavnosti I 63.40 sme družba
opravljati dejavnost odpreme tovora, dejavnost špediterjev, druge dejavnosti pri ravnanju s tovorom, kot so pakiranje, prepakiranje, sortiranje in tehtanje.
Pod šifro dejavnosti K 74.60 sme družba
opravljati samo tehnično varovanje.

Matična št.: 5667658
Firma: INTER SIMICO, GROZNIK,
JANČIČ, SERVATZY, podjetje za špedicijo, trgovino in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma:
INTER SIMICO,
GROZNIK, JANČIČ, SERVATZY, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelji: Groznik Mitja, ekonomski
tehnik, Maribor, Meljski dol 11, Servatzy
Hano, gimnazijec, Maribor, Kamniška ulica
52, in Jančič Iztok, predmetni učitelj, Maribor, Štantetova 12, vstopili 28. 3. 1995, vložili po 3.000 SIT, odgovornost: odgovarjajo
s svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: družbeniki Groznik Mitja, Servatzy Hano in Jančič Iztok, imenovani 28. 3. 1995, zastopajo
družbo brez omejitev, posamično.
Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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 električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92623 Druge športne
dejavnosti.
Pod šifro dejavnosti I 63.40 sme družba
opravljati odpremo tovora, dejavnost špediterjev, druge dejavnosti pri ravnanju s tovorom, kot so pakiranje, prepakiranje, sortiranje in tehtanje.
Pod šifro dejavnosti K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.
Pod šifro dejavnosti K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja
pri pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-10058
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00330 z dne 12. 12. 1995 pri
subjektu vpisa INTER SIMICO, podjetje
za špedicijo, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Meljski dol 11, Maribor, pod vložno št. 1/05770/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v družbo z neomejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Rg-10062
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00922 z dne 19. 12. 1995
pri subjektu vpisa PALOMA-SLADKO-
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GORSKA TOVARNA PAPIRJA, p.o., sedež: Sladki vrh 1, Sladki vrh, pod vložno
št. 1/00522/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5034639
Dejavnost, vpisana 19. 12. 1995: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 4010 Proizvodnja in distribucija
elektrike; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;

7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 75253 Druge oblike zaščite in reševanja; 90005 Druge storitve javne higiene;
9261 Obratovanje športnih objektov.
Pod šifro dejavnosti K 74.12. ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.
Pod šifro dejavnosti K 74.14. ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
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; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 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 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Pod šifro dejavnosti K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-10064
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00676 z dne 12. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ASTRADE, podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, gostinstvo in
storitve, d.o.o., sedež: Partizanska 3, Slovenska Bistrica, pod vložno št. 1/03139/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5480191
Sedež: Slovenska Bistrica, Leonova 12
Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 1552 Proizvodnja
sladoleda; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina 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

Rg-10072
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05303 z dne 20. 12. 1995 pri
subjektu vpisa AVTOMOTO RENT SERVIS, podjetje za opravljanje cestno prometnih storitev, moto dejavnost in izobraževanje voznikov, d.o.o., sedež: Vita
Kraigherja 12, Maribor, pod vložno št.
1/02621/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala
in tipa zastopnika ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5390257
Firma: AVTO OMAN, družba za opravljanje cestno prometnih storitev, moto dejavnost in izobraževanje voznikov, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO OMAN, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Oman Marjan in Oman
Marta, oba iz Maribora, Vita Kraigherja 12,
vstopila 3. 4. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Oman Marta, imenovana 3. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-10073
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00681 z dne 20. 12. 1995 pri
subjektu vpisa J & B, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Beograjska 31, Maribor, pod vložno
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št. 1/08276700 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5789192
Dejavnost, vpisana 20. 12. 1995: 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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; 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 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 organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje dru-

gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pod šifro dejavnosti I 63.40 sme družba
opravljati odpremo tovora, dejavnost špediterjev, druge dejavnosti pri ravnanju s tovorom, kot so pakiranje, prepakiranje, sortiranje in tehtanje.

Rg-30006
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02840 z dne 22. 12. 1995 pri
subjektu vpisa VAREN, podjetje za inženiring, racionalizacijo investicij in varčevanje energije, d.o.o., sedež: Kočevarjeva
7, Maribor, pod vložno št. 1/01762/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža firme, osnovnega kapitala, družbenikov in zastopnikov ter uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5349583
Sedež: Maribor, Ulica Slave Klavore 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Roš Peter, Maribor, Gospejna 14, vstop 1. 1. 1992, vložek 500.000
SIT, Krmpotič Ivan, Maribor, Ulica heroja
Šlandra 13, vstop 15. 3. 1990, vložek
500.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata; Ogris Mirko, izstop 20. 5. 1993; Jerman
Viljen, Maribor, Koroška cesta 67, vstop
27. 5. 1994, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Roš Peter, imenovan 25. 5. 1993, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Krmpotič Ivan, imenovan 27. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev v notranjem in zunanjetrgovinskem prometu, in prokurist Jerman Viljen, imenovan 27. 5. 1994.

Rg-10081
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01370 z dne 7. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ŽELEZNINA, proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Ulica Arnolda Tovornika 13, Maribor, pod vložno št. 1/02943/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5420946
Sedež: Maribor, Špelina ulica 2
Dejavnost, vpisana 7. 12. 1995: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 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 materialom, napravami za ogrevanje;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
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; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.

Rg-30007
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00349 z dne 27. 12. 1995 pri
subjektu vpisa AVTOSTROJ JOŠTER, trgovsko, posredniško in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Šentiljska cesta 101, Maribor, pod vložno št. 1/07146/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
družbe z omejeno odgovornostjo v družbo z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5707161
Firma: ROUS & ROUS, trgovina, posredništvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ROUS & ROUS, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Rous Jožef, prometni tehnik, Maribor, Ulica Šantovih 47, vstopil
30. 3. 1995, in Rous Štefan, delavec, Maribor, Šentiljska cesta 101, vstopil 20. 3. 1995,
vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Rous Jožef in Rous Štefan, imenovana 30. 3. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 27. 12. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914

Stran 4906

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 69 – 5. XII. 1996

Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje; 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, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega 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 strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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 kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, 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, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, 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; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina 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 kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 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 pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost 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 (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7132
Dajanje gradbenih objektov in opreme v najem; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7482 Pakiranje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov.
Pod šifro dejavnosti I 63.40 sme družba
opravljati dejavnost odpreme tovora, dejavnost špediterjev, druge dejavnosti pri ravnanju s tovorom, kot so pakiranje, prepakiranje, sortiranje in tehtanje.
Pod šifro dejavnosti J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost zastavljalnic in menjalnic.

subjektu vpisa REMAX, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Rosinova 20,
Maribor, pod vložno št. 1/03425/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5452201
Dejavnost, vpisana 27. 12. 1995: 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2523 Proizvodnja izdelkov iz platičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 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; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4521 Splošna gradbena
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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 proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;

Rg-30009
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01351 z dne 27. 12. 1995 pri
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5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 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; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
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.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje
stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 90005 Druge storitve javne higiene;
9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost muzejev; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-

nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Pod šifro dejavnosti J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost zastavljalnic in menjalnic.
Pod šifro dejavnosti O 90.005 sme družba opravljati dejavnost čiščenja bazenov.
Pod šifro dejavnosti O 92.711 bo družba
opravljala samo tiste igre na srečo, ki se
občasno prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali zabavnega programa prireditelja in
kjer skupna vrednost srečk ne presega
400.000 SIT.

živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92623
Druge športne dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pod šifro dejavnosti K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-30013
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00677 z dne 27. 12. 1995 pri
subjektu vpisa BONUS KLUB, trgovsko
in posredniško podjetje, d.o.o., sedež: Jurčičeva 3, Zgornja Polskava, pod vložno št.
1/01289/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in dejavnosti ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5317215
Sedež: Slovenska Bistrica, Leonova 12
Dejavnost, vpisana 27. 12. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2442 Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z

Rg-30032
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01227 z dne 20. 12. 1995 pri
subjektu vpisa POVRTNINA, trgovina,
proizvodnja, storitve, d.d., sedež: Tržaška
cesta 33, Maribor, pod vložno št.
1/01130/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov in članov
nadzornega sveta ter zapisnik skupščine z
dne 7. 11. 1995 s temile podatki:
Matična št.: 5110939
Osebe, pooblaščene za zastopanje: člani
uprave Dubajič Dušan, Bedjanič Milan in
Zgaga Boris, razrešeni 7. 11. 1995; Antolič
Emil, Ptuj, Ulica 25. maja 10, ki zastopa
družbo kot predsednik uprave brez omejitev
in člana uprave Benič Zorislav, Maribor,
Prušnikova 52, in Sterniša Blanka, Maribor,
Partizanska cesta 53, ki zastopata družbo
brez omejitev, imenovani 7. 11. 1995.
Člani nadzornega sveta: Kelc Henrik,
Kos Damijan, Černel Lizika, Krajnc Milena, Panikvar Kristina in Zalokar Branko,
vstopili 7. 11. 1995; Gamser Danica in Benič Zorislav, izstopila 7. 11. 1995.
Rg-30867
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01253 z dne 9. 1. 1996 pri
subjektu vpisa EURO-TIME, trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.,
sedež: Hotinja vas 67c, Orehova vas, pod
vložno št. 1/08567/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in
zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom
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o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5856400
Sedež: Maribor, Linhartova 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kotnik Olga, Orehova vas,
Hotinja vas 20, vstopila 9. 6. 1993, in Majcenovič Andrej, Rače, Ptujska cesta 44,
vstopil 4. 11. 1995, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokuristka Kotnik Olga in direktorja Majcenovič Andrej in Majcenovič Sonja, Maribor, Prepolje 118, imenovani 4. 11. 1995,
zastopajo družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 1. 1996: 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja
testenin; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2521 Proizvodnja plošč, folij, 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; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2852
Splošna mehanična dela; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega 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 strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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 kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih

koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo 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
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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina 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 kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina 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 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-

lačili; 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
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 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 tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost 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; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7440 Ekonomska propaganda; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 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;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-30870
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01444 z dne 9. 1. 1996 pri
subjektu vpisa DMM, mednarodno posredovanje blaga in storitev, d.o.o., sedež:
Titova 50, Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/08981/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5820685
Sedež: Slovenska Bistrica, Tomšičeva 1d
Osnovni kapital: 1,600.950 SIT
Ustanovitelj: Norbert Jedlovčnik ml.,
Slovenska Bistrica, Borisa Kraigherja 45,
vstop 28. 3. 1994, vložek 1,600.950 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dušej Vladimir,
izstop 19. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 9. 1. 1996: 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 1531 Predelovanje in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1585 Proizvodnja testenin; 2596 Proizvodnja piva; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
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dike; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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 kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost 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; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih 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 opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-

terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo.
Pod šifro dejavnosti J 67.13 sme družba
opravljati dejavnosti menjalnic in zastavljalnic.
Pod šifro dejavnosti K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.
Pod šifro dejavnosti K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

subjektu vpisa PR CENTER, agencija za
odnose z javnostmi, d.o.o., sedež: Rotovški
trg 8, Maribor, pod vložno št. 1/03818/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5558697
Ustanovitelj: SPEM, studio za politični
in ekonomski marketing, d.o.o., Maribor,
Tyrševa 23, vstop 8. 2. 1991, vložek 2.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; INI, komunikacijska skupina, d.o.o., izstop 6. 1.
1994.

Rg-31497
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06318 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ANDRA, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Fala 55, Fala, pod vložno št. 1/07353/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme,
osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5707323
Firma: ANDRA, družba za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,530.875 SIT
Ustanovitelj: Ferlinc Andrej, Fala 55,
vstop 15. 12. 1991, vložek 1,530.875 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 19. 1. 1996: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pijač; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50302 Trgovina na drobno 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; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 51461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Rg-31503
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01780 z dne 18. 1. 1996 pri

Rg-31505
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01336 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa INFOND-ZLAT, pooblaščena investicijska družba, d.d., sedež:
Trg svobode 6, Maribor, pod vložno št.
1/09680/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in zapisnik skupščine z dne 27. 11. 1995 s temile
podatki:
Matična št.: 5850690
Osnovni kapital: 9.520,460.000 SIT
Ustanovitelj: KBM-INFOND, družba za
upravljanje, d.o.o., Maribor, Trg svobode 6,
vstop 2. 10. 1995, vložek 9.520,450.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-31506
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00908 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa PROTECT INFRA, varnostni inženiring, d.o.o., sedež: Pesnica
68, Pesnica pri Mariboru, pod vložno št.
1/08934/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in dejavnosti
ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5806283
Ustanovitelji: FUNDUS, trgovina in storitve, d.o.o., izstopila 10. 8. 1995; Podgornik Zdravko, Maribor, Knafelčeva 26, vstopil 10. 8. 1995, vložil 1,445.000 SIT,
PROTECT FV, storitve varovanja, d.o.o.,
Maribor, Gregorčičeva 21, vstopil 20. 9.
1993, vložil 34.000 SIT, PROTECT FIT,
sistemi varovanja premoženja, d.o.o., Maribor, Gregorčičeva 21, vstopil 20. 9. 1993,
vložil 68.000 SIT, Podgornik Denis, Maribor, Knafelčeva 26, vstopil 8. 12. 1994, vložil 153.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 19. 1. 1996: 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5119 Posredništvo 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 živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami in usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5137 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
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debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 8041 Dejavnost
vozniških šol.
Pod šifro dejavnosti J 67.13 sme družba
opravljati dejavnosti zastavljalnic in menjalnic.
Pod šifro dejavnosti K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.
Pod šifro dejavnosti K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.
Pod šifro dejavnosti K 74.60 sme družba
opravljati dejavnost varovanja.

Rg-31507
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01497 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa OFERTA, družba za finančno komercialno poslovanje in svetovanje, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 47,
Maribor, pod vložno št. 1/04070/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uvedbo stečajnega postopka, spremembo firme in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5515521
Firma: OFERTA, družba za finančno
komercialno poslovanje in svetovanje,
d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: OFERTA, d.o.o. – v
stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Učakar Martin, razrešen 28. 12. 1995;
stečajni upravitelj Rafolt Blaž, imenovan 28.
12. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ban Marino, Slovenska Bistrica, Kajuhova 37, imenovan 26. 8. 1995, ni pooblaščen za posle nad 15.000 DEM in ne za
obremenitev in promet z nepremičninami,
razen s soglasjem skupščine družbe.
Dejavnost, vpisana 16. 1. 1996: 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 4010 Proizvodnja
in distribucija elektrike; 4020 Proizvodnja
plina; distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo
vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 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, letališč in
drugih objektov; 4524 Hidrogradnja 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 gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega 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 strojev; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup (leasing), 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in

Rg-31512
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00890 z dne 18. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ZLATA MONETA, pooblaščena investicijska družba, d.d., sedež:
Strossmayerjeva 11, Maribor, pod vložno
št. 1/09398/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev pooblaščene investicijske
družbe ZLATI DUKAT, d.d., Ravne na Koroškem, spremembo sedeža, osnovnega kapitala in članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5850762
Sedež: Maribor, Svetozarevska ulica 10
Osnovni kapital: 6.123,000.000 SIT
Ustanoviteljica: PROBANKA, pooblaščena družba za upravljanje, d.d., Maribor, Strossmayerjeva 11, vstop 2. 2. 1994,
vložek 6.123,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Člani nadzornega sveta: Bobek Dušan,
Vračko Rihard, Jazbec Marija, Breznik Erna, Tomažič Emil, Hočevar Adrijan in Majcen Vlado, izstopili 24. 7.1995; Smole Jože,
Murko Franjo in Kremžar Leo, vstopili
24. 7. 1995.
Rg-31516
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04318 z dne 16. 1. 1996 pod
št. vložka 1/09747/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5868319
Firma: STYRIJA PLIN, izgradnja in
upravljanje plinovodov in drugih komunalnih naprav, d.o.o.
Skrajšana firma: STYRIJA PLIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Žolgerjeva 1
Osnovni kapital: 7,000.000 SIT
Ustanovitelja:
COGEIME-COSTRUZIONE GESTIONE INPIANTI METANO
S.R.L. CAP 30031, Italija, Dolo (VE), Via
Comunetto 11/5, vložek 6,770.000 SIT, in
VAREN, podjetje za inženiring, racionalizacijo investicij in varčevanje energije,
d.o.o., Maribor, Kočevarjeva 7, vložek
230.000 SIT – vstopila 26. 8. 1995, odgovornost: ne odgovarjata.
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javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod šifro dejavnosti K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.
Pod šifro dejavnosti K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 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 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 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 alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi 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
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;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 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 drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Pod šifro dejavnosti K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Matična št.: 5813662
Firma: TRGOVINA IVANC-GAČNIK
& CO., export import, d.n.o.
Skrajšana firma: TRGOVINA IVANCGAČNIK & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Ivanc Zora, višja medicinska sestra in Gačnik Zlatko, avtoličar,
oba iz Maribor, Lenardonova 27, vstopila
19. 10. 1995, vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Ivanc Zora in Gačnik Zlatko, imenovana 19. 10. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 1. 1995: 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-31522
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00878 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa GOSTINSTVO GORCA,
družbeno podjetje, p.o., sedež: Koroška
cesta 22, Maribor, pod vložno št.
1/00901/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in dejavnosti ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5004187
Sedež: Maribor, Meljska cesta 58
Dejavnost, vpisana 15. 1. 1996: 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo 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
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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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 debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;

Rg-31532
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00304 z dne 12. 1. 1996 pri
subjektu vpisa TJAŠA, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Lenardonova 27, Maribor, pod vložno št. 1/04514/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
družbe z omejeno odgovornostjo v družbo z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Rg-31534
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01466 z dne 10. 1. 1996 pri
subjektu vpisa TIP, podjetje za trženje,
inženiring in proizvodnjo, d.o.o., sedež:
Koroška cesta 8, Maribor, pod vložno št.
1/01075/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5298083
Firma: DIVERSEY, podjetje za trženje, inženiring in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: DIVERSEY, d.o.o.
Ustanovitelj: Sakelšek Ivan, izstop 28.
3. 1995; DIVERSEY G.m.b.H., Wiesbaden,
Nemčija, Adolfsallee 36, vstop 28. 3. 1995,
vložek 1,566.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Sakelšek Ivan, razrešen 28. 3. 1995; direktor Kokol Peter, Maribor, Gojštova 4, ki
zastopa družbo brez omejitev in prokurist
Witzke Paul, Kelkheim/Taunus, Nemčija,
Beethovenstrasse 18, imenovana 28. 3.
1995.
Dejavnost, izbrisana 10. 1. 1996: 4010
Proizvodnja in distribucija elektrike; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6340
Dejavnost drugih prometnih agencij; 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 6711 Storitve
finančnih trgov; 6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
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področju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7411
Pravno svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na srečo;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov.
Dejavnost, vpisana 10. 1. 1996: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo 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; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov.
Pod šifro dejavnosti K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.
Pod šifro dejavnosti K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

4. 1994 v reg. vl. 1/3817-00 vpisalo pri družbi z omejeno odgovornostjo ELTES, elektrotehniške storitve, d.o.o., Ravne na Koroškem:
– razširitev dejavnosti na: montažo, vzdrževanje in servisiranje tovornih in osebnih
dvigal, posamičnih stopnic in transportnih
trakov, raziskovalno-razvojne storitve za
ustvarjanje novih in izboljšanje obstoječih
materialov, proizvodov in naprav, ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve:
storitve organizacij, ki se ukvarjajo s konsultantsko dejavnostjo, vprašanji produktivnosti dela, tehnološkimi, organizacijskimi
in ekonomskimi analizami, izdelavo načrtov in projektov razvoja, s pripravami investicijskih programov in podobno.

membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5389941
Firma: KOROŠKA TISKARNA, grafično-predelovalne storitve in trgovina,
d.o.o.
Skrajšana firma: KOROŠKA TISKARNA, d.o.o.
Sedež: Slovenj Gradec, Glavni trg 12
Ustanovitelj: Jakopin Aleksander, izstop
6. 6. 1994; Kac Albin, Slovenj Gradec, Gubčeva 6, vstop 6. 6. 1994, vložek 2.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jakopin Aleksander, razrešen 6. 6.
1994; direktor Kac Albin, imenovan 6. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost se spremeni in se odslej glasi:
grafična dejavnost; trgovina na debelo in na
drobno z neživilskimi izdelki; trgovinske
storitve: zastopniške, agencijske, posredniške, komisijske.

Rg-32232
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01612 z
dne 15. 12. 1994 pri subjektu vpisa
AVTOMARKET REBERNIK, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., pod vložno
št. 1/05013/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5584884
Osnovni kapital: 1,577.000 SIT
Ustanovitelj: Rebernik Peter, Podvelka,
Brezno 47, vstop 20. 1. 1992, vložek
1,577.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32233
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/02035 z
dne 21. 12. 1994 pri subjektu vpisa
DONUM, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o., pod vložno št.
1/07849/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5733987
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vujkovac Inge Ana, Slovenj Gradec, Bernekarjeva 1, Sarafini Gianluca, Arezzo, Italija, Via Lorenzo D’ Arezzo, in Vujkovac Alenka, Slovenj Gradec,
Bernekarjeva 1, vstopili 23. 1. 1993, vložili
po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-32237
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg 560/94 z dne 28.

Rg-32238
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 259/94 z dne
28. 2. 1994 pri subjektu vpisa Proizvodno
in trgovsko podjetje NADA, d.o.o., Slovenj Gradec, Čebularjeva 1, pod vložno
št. 1/3706-00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti, osebe, pooblaščene za
zastopanje in osebe, pooblaščene za zastopanje v zunanjetrgovinskem prometu, s temile podatki:
Spremenita se firma in sedež družbe tako, da se odslej glasita:
Firma: DEGO, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: DEGO, d.o.o.
Sedež družbe: Stari trg 149, Slovenj
Gradec
Iz družbe izstopi Iztok Pečoler, Čebularjeva 1, Slovenj Gradec, v družbo pa vstopi
Bojan Deberšek, Stari trg 149, Slovenj Gradec.
Osnovni kapital družbe ostane nespremenjen.
Dejavnost družbe se razširi na: trgovino
na debelo in drobno s športnim in lovskim
orožjem ter strelivom; trgovino na debelo in
drobno s športno opremo ter opremo in pripomočki za lov, ribolov in kampiranje; računovodske in finančne storitve; poslovni,
finančni in računovodski inženiring; trgovino na debelo v tranzitu; prodajo blaga zunaj
blagajn; turistično agencijo; špediterske storitve; prevoz blaga in potnikov v cestnem
prometu; proizvodnjo tekstilnih izdelkov;
menjalniške posle; trgovino na debelo in
drobno s hlodovino, žaganim lesom in lesnimi izdelki; nakup in prodajo ter posredovanje pri prometu z nepremičninami.
Preneha pooblastilo za zastopanje dosedanjemu direktorju Iztoku Pečolerju. Na novo se pooblasti in odslej zastopa družbo
Bojan Doberšek kot direktor brez omejitev.
Preneha pooblastilo za zastopanje v zunanjetrgovinskem prometu dosedanjemu direktorju Iztoku Pečolerju. Na novo se pooblasti in odslej zastopa družbo v zunanjetrgovinskem prometu Bojan Deberšek kot direktor brez omejitev.
Rg-32240
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03339 z
dne 22. 6. 1994 pod št. vložka 1/02462/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-

Rg-32241
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03816 z
dne 21. 9. 1994 pri subjektu vpisa
VEGATOP, podjetje za računalništvo, trgovino in zastopanje, d.o.o., pod vložno št.
1/04847/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovne vloge in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5584175
Sedež: Slovenj Gradec, Francetova 7
Osnovni kapital: 2,379.000 SIT
Ustanovitelji: Nabernik Igor, Mislinja
189, Uršič Ignac, Slovenj Gradec, Stari trg
247, in Lasbaher Tadej, Slovenj Gradec, Cesta na Štibuh, vstopili 10. 12. 1991, vložili
po 793.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Nabernik Igor, imenovan 10. 12.
1991, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost se razširi še na: visoko gradnjo, zaključna in inštalacijska dela v gradbeništvu.
Dejavnost se od sedaj naprej glasi: računalniški inženiring; trgovina na drobno z
neživilskimi proizvodi; trgovina na debelo
z neživilskimi proizvodi; posredovanje v
prometu blaga in storitev; zastopanje domačih firm; servisne storitve na področju računalništva; organiziranje in vodenje tečajev
in seminarjev; izposojevanje avtomobilov
rent-a-car; visoka gradnja; zaključna in inštalacijska dela v gradbeništvu.
Rg-32244
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04008 z
dne 8. 9. 1994 pri subjektu vpisa LEASING,
trgovsko podjetje, d.o.o., pod vložno št.
1/02524/00 vpisalo v sodni register tega sodišča s temile podatki:
Matična št.: 5391636
Firma: LEASING, trgovsko podjetje,
d.o.o.
Skrajšana firma: LEASING, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,878.000 SIT
Ustanovitelja: Lampret Jože in Lampret
Mirjana, oba iz Šmartnega 36, vstopila 5. 6.
1990, vložila po 1.439.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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Rg-32245
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01761 z
dne 12. 9. 1994 pod št. vložka 1/09265/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5850606
Firma: DROTT, gradbeni stroji, d.o.o.
Skrajšana firma: DROTT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ravne na Koroškem, Dobja vas
198
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: DROTT LEASING Gesellschaft mbH, Wien, Avstrija, Johannesgasse 18, vstop 5. 4. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Slemenšek Marjan, Črna, Lampreče 7,
ki zastopa družbo brez omejitev, in prokurist Drott Max, Wien, Silbergasse 1a, imenovana 5. 4. 1994.
Predmet poslovanja družbe je: izdelava
gradbenih strojev; izdelava kablov in električnih vodov za visoko in nizko napetost;
trgovina na debelo z gradbenimi stroji, medicinskimi aparati in vsemi drugimi vrstami
neprehrambenega blaga; trgovina na drobno z gradbenimi stroji, medicinskimi aparati in vsemi vrstami neprehrambenega blaga;
zastopanje firm in vodenje konsignacijskih
skladišč; servis in popravila strojev vseh
vrst; posojanje strojev vseh vrst; opravljanje storitev avtomatične obdelave podatkov
in informacijske tehnike.

Rg-32248
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04211 z
dne 3. 10. 1994 pod št. vložka 1/09286/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 5867886
Firma: GASILSKI ZAVOD RAVNE
NA KOROŠKEM
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ravne na Koroškem, Koroška
cesta 13
Osnovni kapital: 70,261.704 SIT
Ustanoviteljica: Občina Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem, Čečovje 12,
vstop 14. 7. 1994, vložek 70,261.704 SIT,
odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zatopanje: direktor Kotnik Benjamin, Ravne na Koroškem,
Javornik 33, imenovan 14. 7. 1994, zastopa
zavod brez omejitev kot v.d. direktorja.
Dejavnost: gašenje požarov, reševanje
ljudi in premoženja v primeru požarov in
naravnih nesreč; izvajanje zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi; izvajanje ukrepov za reševanje ob prometnih nesrečah; reševanje z višin in globin; reševanje ob nesrečah na vodi in iz vode; interventna dela po nalogu ustanovitelja;
strokovno izobraževanje, usposabljanje in
urjenje s področja zaščite, reševanja in gašenja za svoje potrebe in za druge organizacije in skupnosti (dogovorno); vzdrževanje
gasilske tehnike in opreme za lastno dejavnost; vzdrževanje, servisiranje in tehnično
pregledovanje gasilsko-tehničnih reševalnih
in zaščitnih naprav, sredstev in opreme
(kontrola stabilnih gasilnih naprav v ŽR,
kontrola in servis ročnih gasilnih aparatov,
kontrola hidrantnega omrežja, kontrola javljalcev požarov); prevozi in dostava pitne
vode na ogrožena območja; razne storitve z
gasilsko-tehničnimi in zaščitnimi napravami, sredstvi in opremo; izvajanje izobraževanja na področju požarnega varstva, zaščite in reševanja; opravljanje drugih dejavnosti, ki so neposredno ali posredno povezane
z gasilsko dejavnostjo ob raznih nesrečah in
nezgodah; izvajanje dežuranja in obveščanja izven delovnega časa za ŽR ustanovitelja in druge uporabnike (telefonija, pozivniki, UKW zveze, alarmni sistem).

dne 13. 10. 1994 pod št. vložka 1/09301/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5851025
Firma: MOTOTEMPO, avto šola, storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MOTOTEMPO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prevalje, Stare sledi 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Uršnik Franjo, Ravne na
Koroškem, Čečovje 2, in Novak Stanislava,
Ravne na Koroškem, Dobja vas 105, vstopila 6. 6. 1994, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Uršnik Franjo in Novak Stanislava,
imenovana 6. 6. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost: proizvodnja: izdelava in popravilo tekstilnih predmetov, kmetijska proizvodnja: poljedelstvo, izdelava elektrotehniških izdelkov; storitve: gostinske storitve
nastanitve, prehrane in druge gostinske storitve, zastopanje in posredovanje v prometu
blaga in storitev, druge osebne storitve (fitness, masaža, fizioterapija ipd.); instrukcije
in priprava ter usposabljanje za vozniške
izpite, storitve reklame in ekonomske propagande, popravilo elektrotehničnih proizvodov in aparatov, elektroinstalacije in
montažna dejavnost ter storitve vseh vrst,
prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, prevoz potnikov s taksi avtomobili, storitve v cestnem prometu: posojanje avtomobilov (rent-a-car), turistično posredovanje
(turistične agencije); trgovina: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi ter z vozili in deli (novimi in
rabljenimi), trgovina na debelo z živilskimi
in neživilskimi proizvodi v tranzitu.

Rg-32247
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/02881 z
dne 26. 9. 1994 pri subjektu vpisa
GREGOR, export-import, predelava plastike, d.o.o., pod vložno št. 1/01776/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovne vloge in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5347459
Osnovni kapital: 1,525.380 SIT
Ustanoviteljica: Gregor Darinka, Slovenj
Gradec, Troblje 5, vstop 22. 3. 1990, vložek
1,525.380 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi na: proizvodnjo žaganega lesa in plošč; proizvodnjo končnih
lesenih izdelkov; telesno kulturo, šport in
rekreacijo, storitve občanom za izvajanje
športno-rekreacijskih aktivnosti (fitness).
Dejavnost se sedaj glasi: trgovina v notranjem prometu z neživilskimi izdelki – na
veliko; trgovina v notranjem prometu z neživilskimi izdelki – na drobno; opravljanje
špediterskih storitev; posredovanje v notranjetrgovinskem prometu; predelava in dodelava plastike; trgovina na drobno z živilskimi proizvodi; trgovina na debelo z živilskimi proizvodi; proizvodnja žaganega lesa
in plošč; proizvodnja končnih lesenih izdelkov; telesna kultura, šport in rekreacija; storitve občanom za izvajanje športno-rekreacijskih aktivnosti (fitness); zunanja trgovina z neživilskimi proizvodi; posredovanje v
zunanjetrgovinskem prometu; opravljanje
storitev v zunanjetrgovinskem prometu;
uvoz in izvoz živilskih proizvodov.

Rg-32250
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00783 z
dne 11. 10. 1994 pri subjektu vpisa EGOS
ELEKTRONIKA, podjetje za industrijsko elektroniko, računalništvo in trgovino, d.o.o., pod vložno št. 1/07787/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5432731
Osnovni kapital: 1,798.000 SIT
Ustanovitelja: Golob Srečko, Radlje ob
Dravi, Hmelina 19, vstopil 5. 2. 1993, vložil 1,198.667 SIT, in Helbl Danilo, Vuzenica, Sveti Vid 26, vstopil 5. 2. 1993, vložil 599.333 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-32251
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01721 z

Rg-32252
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04292 z
dne 18. 10. 1994 pri subjektu vpisa
GOMARKT, računalniški hard & software, d.o.o., pod vložno št. 1/08346/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5789516
Firma: MINKA, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MINKA, d.o.o.
Sedež: Muta, Koroška cesta 51
Rg-32261
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 603/94 z dne
28. 4. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembe pri družbi z omejeno
odgovornostjo na registrskem vložku št.
1/4985-00 s temile podatki:
Firma: Podjetje za posredovanje, trgovino in proizvodnjo I. M. D., d.o.o., Dobja
vas 34, Ravne na Koroškem
V družbo vstopi Marija Dravec, Dobja
vas 34, Ravne na Koroškem.
Rg-32263
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 3167/93 z
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dne 31. 1. 1994 v reg. vl. 1/9055-00 vpisalo
pri družbi z omejeno odgovornostjo
ŠTUDENTSKI SERVIS-VZAJEMNOST,
Podjetje za storitveno dejavnost, d.o.o.,
Komenskega 7, Ljubljana:
1) spremembo firme in sedeža, tako da
se odslej glasita: VORLI, Turistično, trgovsko in gostinsko podjetje, d.o.o.; skrajšana firma: VORLI, d.o.o.; sedež: Trg 2a,
Prevalje;
2) pristopitev družbenikov Ahaca Navodnika, Kotlje 90, Ravne na Koroškem, in
Tomaža Gorenška, Na Šancah 64, Ravne na
Koroškem, in izstopitev SNSOS, Komenskega 7, Ljubljana;
3) razširitev dejavnosti z naslednjim: storitve menjalnice, knjigovodske storitve, gostinske storitve, storitve turističnih uradov
in agencij, organizacija in izvajanje kulturnih, izobraževalnih, zabavnih in športnih
prireditev, oddajanje športnih igrišč in opreme, zbiranje, predelava in prodaja vseh vrst
odpadnih materialov, predelava črnih in
barvnih kovin, predelava žaganega lesa, proizvodnja drugih končnih lesenih izdelkov,
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi izdelki vseh trgovskih strok,
zastopniški, posredniški in komisijski posli
v prometu blaga in storitev, prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu;
4) razreširitev dosedanjega direktorja
Silvestra Plahutnika in imenovanje za direktorja Tomaža Gorenška in Ahaca Navodnika, ki odslej zastopata podjetje brez
omejitev.

roškem – 10 % ali 1.000 SIT, Pešl Irena,
Kotlje 227, Ravne na Koroškem – 10 % ali
1.000 SIT.
Kapital družbe ostane nespremenjen.
Pooblastilo za zastopanje preneha dosedanji dirketorici Trnovšek Lidiji. Odslej zastopa družbo Pešl Boris kot direktor neomejeno.

Skrajšana firma: TRANSKOR, d.o.o.;
sedež: Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem;
– izstop družbenika Franca Rudela, Kotlje 4c, Ravne na Koroškem, ter pristop družbenikov: Berložnik Damjana, Javornik 52,
Ravne na Koroškem, Božank Janeza, Čečovje 46b, Ravne na Koroškem, Cifer Antona, Javornik 29, Ravne na Koroškem, Gaberšek Zdravka, Kreševa 2, Slovenj Gradec,
Gnamuš Franca, Ob Suhi 37b, Ravne na
Koroškem, Hober Alojza, Partizanska 25,
Ravne na Koroškem, Kozelj Marjana, Dobja vas 264, Ravne na Koroškem, Kralj Draga, Šentanel 12, Prevalje, Miklavc Janeza,
Ob Suhi 20, Ravne na Koroškem, Naveršnik Janeza, Lom 9, Mežica, Podstenšek Antona, Selovec 33, Dravograd, Ramšak Karla, Šentjanž 76a, Šentjanž pri Dravogradu,
Razdevšek Alenke, Dobja vas 25, Ravne na
Koroškem, Šimec Nevenke, Dobja vas 72,
Ravne na Koroškem, Šuler Draga, Na šancah 63, Ravne na Koroškem, Šteharanik
Stanka, Ditingerjeva 7, Ravne na Koroškem,
in Verneker Damijana, Trg svobode 17,
Ravne na Koroškem;
– spremembo dejavnosti, tako da se odslej glasi: trgovina z živilskimi in neživilskimi proizvodi na debelo in drobno, prevoz blaga in oseb v cestnem prometu, komercialne storitve pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev, vzdrževanje
železniških prog, neomenjene storitve na področju prometa: notranja in mednarodna
špedicija, posredništvo, komisijski posli na
področju prometa blaga in storitev;
– razrešitev dosedanjega direktorja Franca Rudela in imenovanje ing. Damjana Berložnika, ki odslej zastopa podjetje kot direktor, brez omejitev.

Rg-32267
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 209/94 z dne
30. 5. 1994 pri subjektu vpisa MARKETEER, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Škofja vas, Cesta v Teharje 17, pod vložno št. 1/9133-00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, dejavnosti, utanoviteljev in
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile
podatki:
Firma družbe se spremeni, tako da se
sedaj glasi: P.S.T., proizvodnja, storitve
in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: P.S.T., d.o.o.
Sedež družbe se spremeni iz Škofja vas,
Cesta v Teharje 17 v Kotlje 227, Ravne
na Koroškem.
Dejavnost družbe se spremeni in razširi
tako, da se sedaj glasi: trgovina na debelo in
drobno ter v tranzitu živilskih in neživilskih
proizvodov vseh trgovskih strok; skladiščni, posredniški, zastopniški, agencijski, komercialni, konsignacijski, špediterski posli
v prometu blaga in storitev; storitve reklame in ekonomske propagande; knjigovodske storitve; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve; prevoz blaga v cestnem
prometu; kovinsko predelovalna dejavnost;
predelava plastičnih mas; proizvodnja zgotovljenih lesenih izdelkov.
Iz družbe izstopi Turnšek Lidija, Škofja
vas, Cesta v Teharje 17, ki prenese ustanovni kapital v višini 8.000 SIT na nove družbenike, ki vstopajo v družbo, in sicer: Hancman Bojan, Čečovje 31, Ravne na Koroškem
– 40 % ali 3.000 SIT, Pešl Boris, Kotlje
227, Ravne na Koroškem – 40 % ali 3.000
SIT, Kop Darja, Čečovje 31, Ravne na Ko-

Rg-32368
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 470/94 z dne
7. 4. 1994 v reg. vl. 1/981-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo ELEKTROTEHNIČNO PODJETJE “ETP”,
d.o.o., Glavni trg 47, Slovenj Gradec:
– razširitev dejavnosti na: opravljanje
meritev na: električnih instalacijah jakega
toka, električnih instalacijah šibkega toka,
strelovodnih napravah, ostalih električnih
napravah; posredovanje pri prometu z nepremičninami (nakup, prodaja, oddajanje v
najem, najemanje in posredovanje).
Rg-32269
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 488/94 z dne
3. 5. 1994 vpisalo v reg. vl. 1/7303-00 pri
družbi z omejeno odgovornostjo PAV, marketing in servisne storitve, Ravne na Koroškem:
– razširitev dejavnosti z naslednjim: inštalacijska in zaključna dela v gradbeništvu; meritve elektroinštalacij, elektro naprav, strelovodov in ozemljitev; elektroprojektiranje, inženiring in proizvodnja; servis
hladilnih, toplotnih, avtomatskih naprav, solarnih sistemov in varovalnih naprav; elektromehanika ter proizvodnja z montažo
elektrorazdelilcev, elektronaprav za stanovanjske, poslovne in industrijske objekte;
meritve šibkotočnih razvodov, servis in
montaža; servisne storitve na motornih vozilih, kmetijskih strojih in delovni mehanizaciji; avtomehaništvo, avtoličarstvo, avtokleparstvo, ključavničarstvo, avtoelektrika,
vulkanizerstvo in pnevmatika; izdelava,
montaža, servisiranje in obnavljanje elektro
in hidravličnih sistemov in alarmnih naprav;
trgovina na debelo in drobno z rabljenim
blagom ter rezervnimi deli; storitve leasinga opreme; strojev in vozil; konsignacijska
prodaja; trgovina na debelo in drobno z dragimi kamni in plemenitimi kovinami; finančno računovodske, agencijske in menjalniške storitve; računalniško programiranje;
rent-a-car in prevoz blaga in oseb; storitve
na področju proizvodne kooperacije; storitve mednarodnega prevoza blaga in oseb;
organiziranje kulturnih in športnih prireditev; prevajanje in poučevanje tujih jezikov,
pravniško svetovanje.
Rg-32272
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 529/94 z dne
5. 5. 1994 v reg. vl. 1/4551-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo
R
COMMERCE, podjetje za storitve, trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o., Kotlje
4c, Ravne na Koroškem:
– spremembo firme in sedeža, tako da se
odslej glasita: firma: TRANSKOR, promet,
storitve, trgovina, d.o.o.;

Rg-32277
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 95/94 z dne
24. 1. 1994 pod št. vložka 1/9045-00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev
kapitalske družbe – družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Firma: SLORACIONAL, Trgovina in
storitve, d.o.o., Slovenj Gradec, Iršičeva 13
Skrajšana firma: SLORACIONAL, d.o.o.
Sedež: Iršičeva 13, Slovenj Gradec
Ustanovitelja: Razdevšek Milan, Iršičeva 13, Slovenj Gradec, in Vitežnik Marko,
Tomšičeva 15, Slovenj Gradec
Ustanovitveni kapital: 1,500.000 SIT
Dejavnost družbe: trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi, zastopanje in posredovanje v prometu
blaga in storitev, komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga (agencija, komisija, posredništvo in konsignacija),
proizvodnja in servisiranje električnih termičnih naprav in aparatov, proizvodna kooperacija, leasing termičnih aparatov in naprav doma in v tujini, zastopanje in predstavljanje tujih podjetij v prometu blaga in
storitev, storitve reklame in ekonomske propagande.
Podjetje ima vsa pooblastila v pravnem
prometu s tretjimi osebami. Za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem.
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Razdevšek Milan, direktor, predstavlja
in zastopa podjetje brez omejitev.

njo in distribucijo energetskih medijev,
d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem:
– razširitev dejavnosti na: izdelavo vseh
vrst cevnih inštalacij in cevovodov, izvajanje meritev električnih veličin.

sodni register tega sodišča spremembo osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5342406
Osnovni kapital: 3,522.000 SIT
Ustanovitelji: Razboršek Robert, Slovenj
Gradec, Gozdna pot 13, vstop 21. 12. 1989,
vložek 2,183.640 SIT, Peco Sanja, Ravne
na Koroškem, Javornik 63, vstop 21. 12.
1989, vložek 105.660 SIT, Razboršek Blanka, Slovenj Gradec, Šmarška cesta 1, vstop
3. 2. 1994, vložek 105.660 SIT, Večko Janez, Mislinja, Kozjak 6, vstop 3. 2. 1994,
vložek 1,127.040 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-32278
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 359/94 z dne
25. 2. 1994 v reg. vl. 1/1971-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo EKO, kemijski inženiring, d.o.o., Pod gonjami 50,
Prevalje:
1) spremembo firme in sedeža, tako da
se odslej glasita: firma: EKO – Ekoinženiring, d.o.o.; skrajšana firma: EKO, d.o.o.;
sedež: Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem;
2) pristopitev družbenikov: Ernest Petelin, Lenartova 27, Mežica, Marina Pušelc,
Trbonje 15, Dravograd, Darko Rapnik, Javornik 36, Ravne na Koroškem, Marija Stermec, Pod gonjami 9, Prevalje, in Nataša
Vavče, Javornik 54, Ravne na Koroškem,
ter izstopitev družbenikov: Miroslav Kert,
Pod vrbami 33, Ljubljana, in Boris Pesičer,
Partizanska 34, Ravne na Koroškem;
3) spremembo dejavnosti, ki se odslej
glasi: ekološke meritve (emisije, imisije,
kontrola odpadnih voda, odpadkov...), kemijske analize materialov in kontrola tehnoloških procesov, recikliranje odpadnih surovin, proizvodnja kemijskih proizvodov,
proizvodnja metalurških pomožnih materialov, kemijski in eko inženiring, vodenje projektov, svetovanje s področja kemijske in
eko tehnologije, izobraževanje, organiziranje seminarjev in posvetovanj, zastopanje
domačih in tujih firm v prometu blaga in
storitev, trgovina z neživilskimi proizvodi
na debelo s tranzitom, trgovina z neživilskimi proizvodi na drobno, trgovina z živilskimi proizvodi na debelo s tranzitom, trgovina z živilskimi proizvodi na drobno;
4) izstop dosedanjega družbenika Kert
Miroslava.
Rg-32279
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 85/94 z dne
5. 4. 1994 pod št. vložka 1/7064-00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo s
temile podatki:
Pri družbi s firmo RIZLA, d.o.o., Podjetje za trgovino in gostinstvo, Ravne na
Koroškem, Partizanska 5, se dejavnost dopolni tako, da se doda: prirejanje posebnih
iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj
igralnic.

Rg-32287
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 322/94 z dne
25. 3. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembe pri družbi z omejeno
odgovornostjo na registrskem vložku št.
1/8177-00 s temile podatki:
Firma: Trgovina, gostinstvo in storitve
SOLZICA, d.o.o., Stržovo 40, Mežica
Dejavnost družbe se razširi na: izdelavo
in popravilo tekstilnih predmetov.
Rg-32289
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 3293/93 z
dne 23. 3. 1994 pri subjektu vpisa Kovačnica, d.o.o., Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/2918-00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovnega kapitala s temile podatki:
Ustanovni kapital se spremeni tako, da
se glasi:
1) skupni znesek sredstev družbe je
6,554.340,30 SIT;
2) ustanovitelj FECRO, Tovarna opreme, p.o., je vložil 6,554.340,30 SIT in je
tako edini ustanovitelj družbe.
Rg-32291
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02506 z dne 14. 2. 1995 pri
subjektu vpisa GO & INTER, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Zgornja
Velka 5a, Zgornja Velka, pod vložno št.
1/06726/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5682029
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Golob Vlado, Zgornja Velka 5a, vstop 2. 3. 1992, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-32281
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 608/94 z dne
20. 4. 1994 vpisalo v reg. vl. 1/2402-00 pri
podjetju v družbeni lastnini Trgovsko podjetje PONUDBA, p.o., Radlje ob Dravi:
– razrešitev dosedanjega v. d. direktorja
Maksimiljana Vardineka in imenovanje Jožefa Planinšiča, oec., ki odslej zastopa podjetje kot direktor, brez omejitev.

Rg-32293
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04339 z
dne 7. 11. 1994 pri subjektu vpisa
STANOVANJSKI SKLAD OBČINE
RADLJE OB DRAVI, pod vložno št.
4/00029/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5713986000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Karat
Viktor, razrešen 1. 9. 1994; direktor Žaucer
Franc, Radlje ob Dravi, Pod gradom 24,
imenovan 1. 9. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-32286
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 409/94 z dne
25. 3. 2994 v reg. vl. 1/7659-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo ENERGETIKA RAVNE, podjetje za proizvod-

Rg-32294
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03945 z
dne 22. 11. 1994 pri subjektu vpisa
EKOSAN, podjetje za ekološko sanacijo,
d.o.o., pod vložno št. 1/01610/00 vpisalo v

Rg-32683
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00014 z dne 25. 1. 1996 pri
subjektu vpisa GRAFEM, kartonaža in
elektroinstalacije, d.o.o., sedež: Ulica bratov Greif 9, Maribor, pod vložno št.
1/01526/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in dejavnosti ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5342619
Sedež: Maribor, Tržaška cesta 23
Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 4531 Električne inštalacije; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5246 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.
Rg-32686
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05315 z dne 1. 2. 1996 pri
subjektu vpisa HAIR PROMOTION, import-export, d.o.o., sedež: Antoličičeva 18,
Maribor, pod vložno št. 1/04827/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5614872
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelj: Hlep Roman, Maribor, Antoličičeva 18, vstop 14. 2. 1992, vložek
1,506.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32687
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00059 z dne 1. 2. 1996 pri
subjektu vpisa SANOTECHNIK, trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Zrkovska cesta 52,
Maribor, pod vložno št. 1/09251/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in dejavnosti ter uskladitev vpisa s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
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Matična št.: 5850908
Sedež: Maribor, Zrkovska cesta 87
Dejavnost, vpisana 1. 2. 1996: 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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 proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet.

5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo 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 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, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
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 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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-

nimi izdelki; 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 522483 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno 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 aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55302 Dejavnost 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; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 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; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pod šifro dejavnosti J 67.13 sme družba
opravljati dejavnosti zatavljalnic in menjalnic.

Rg-32697
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00087 z dne 5. 2. 1996 pri
subjektu vpisa CLIP, podjetje za računalniški inženiring, storitve in trgovino,
d.o.o., sedež: Antoličičeva 10, Maribor,
pod vložno št. 1/03699/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, naslova firme in dejavnosti ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5474388
Firma: CLIP, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o.
Sedež: Maribor, Ljubljanska 9
Dejavnost, vpisana 5. 2. 1996: 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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 kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
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Pod šifro dejavnosti K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.
Pod šifro dejavnosti K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo 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 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, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5155 Trgovina na debelo s porcelanom,
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; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina 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 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 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; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim

materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno 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 aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost 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 (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil 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 opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-24704
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05970 z dne 9. 10. 1995 pri
subjektu vpisa PRELOG, podjetje za komunikacijski inženiring, proizvodnjo, trgovino in storitev, d.o.o., sedež: Cesta
XIV. divizije 4, Maribor, pod vložno št.
1/01715/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti, tipa zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5338085
Osnovni kapital: 2,834.658 SIT
Ustanovitelja: Kosanovič Prelog Vida in
Kosanovič Željko, oba Maribor, Baševa 14,
vstopila 30. 1. 1990, vložila po 1,417.329
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Kosanovič Prelog Vida, imenovana
30. 1. 1990, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Kosanovič Željko, imenovan 23.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1995: 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 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, letališč in športnih objektov; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inšatalcije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega 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 strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 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 kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;

Rg-24709
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00768 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SYMAJO, podjetje za proizvodnjo, storitve, trgovino in export-import, d.o.o., sedež: Črešnjevec 16, Slovenska Bistrica, pod vložno št. 1/07302/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, tipa zastopnikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
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Matična št.: 5702046
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Rap Jože, Slovenska Bistrica, Črešnjevec 113, vstop 30. 11. 1992,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rap Simona, Slovenska Bistrica, Pohorskega odreda 7, vstop 30. 11. 1992, vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rap Mateja, Slovenska Bistrica, Črešnjevec 16, vstop 30. 11. 1992, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Rap Jože, imenovan 30. 11. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Rap Simona, imenovana 5. 4. 1995, zastopa
družbo brez omejitev; direktorica Rap Mateja, imenovana 5. 4. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo 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 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, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
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 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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostnaki 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 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-

nimi izdelki; 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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; 52484
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 blagom; 5261 Trgovina na drobno 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 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 gostlin; 55302 Dejavnost
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; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 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; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati 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; pod šifro K 74.14 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-24722
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00254 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa PRORING, trgovina na veliko, posredništvo, storitve in zastopanje,
d.o.o., sedež: Vandotova 11, Maribor, pod
vložno št. 1/06759/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5669685
Firma: PRO RING, trgovina na veliko,
posredništvo, storitve in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: PRO RING, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,680.000 SIT
Ustanovitelj: Lebar Zvonko, Maribor,
Vandotova 11, vstop 7. 4. 1992, vložek
1,680.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1995:
2212 Izdajanje časopisov; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo 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 kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
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Rg-25594
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05580 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa BUKEV, podjetje za rehabilitacijo in za zaposlovanje invalidov,
d.o.o., sedež: Kovaška cesta 100, Lovrenc
na Pohorju, pod vložno št. 1/04186/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, zastopnikov in njihovih pooblastil ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5502047
Ustanovitelj: Tovarna kos in srpov,
d.o.o., Lovrenc pri Pohorju, Kovaška cesta
10, vstop 25. 6. 1991, vložek 2,766.570 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kranjc Milan, razrešen 30. 6. 1993;
direktor Rožanc Alen, Maribor, Kosarjeva
24, imenovan 9. 12. 1994, zastopa družbo z
omejitvijo, da lahko posle glede razpolaganja z nepremičninami, njihovim delom ali o
obremenitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev ter po naravi sličnih drugih poslov, sklene le na podlagi predhodnega soglasja organa upravljanja ustanovitelja. Organ upravlja ustanovitelja lahko s posebnim sklepom
veže sklenitev posameznih vrst poslov na
svoje predhodno soglasje.
Dejavnost, vpisana dne 25. 10. 1995:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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 kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina

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; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo 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 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 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 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; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah

z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 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; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
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
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 drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 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; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati 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; pod šifro
K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-27015
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01089 z dne 15. 11. 1995
pod št. vložka 1/09704/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
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Matična št.: 5920914
Firma: ZLATI SAFIRI, JEFKAJ, trgovina na debelo in drobno, uvoz in izvoz,
d.n.o.
Skrajšana firma: ZLATI SAFIRI, JEFKAJ, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Maribor, Panonska ulica 4
Ustanovitelja: Jefkaj Nexat in Jefkaj Hasan, oba Maribor, Panonska 4, vstopila
5. 10. 1995, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Jefkaj Nexat, imenovan 5. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Jefkaj Hasan, imenovan 5. 10. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
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; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 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 kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 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 drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Pod šifro G 52.488 ne sme družba opravljati trgovine z orožjem in strelivom.

Matična št.: 5915511
Firma: MERKSCHA, furnirnica, d.o.o.
Skrajšana firma: MERKSCHA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Hoče, Pivola 72
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Furnierwerk Merkscha,
družba z omejeno odgovornostjo, Gratwein
8112, Avstrija, Judendorfer Strasse 27,
vstop 12. 10. 1995, vložek 1,110.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Merkscha Vida,
Gratwein 8112, Avstrija, Gratwein, vstop
12. 10. 1995, vložek 390.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Melcher Elizabeth, Stuebing 8114,
Avstrija, Forstviertel 40, imenovana 12. 10.
1995, zastopa z omejitvijo, da ne more brez
soglasja skupščine sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin,
najemanje posojil in kreditov, ki presegajo
50% osnovnega kapitala družbe, kakor tudi
dajanja posojil ali poroštev, sklepanja zakupnih pogodb glede lastnih sredstev, podeljevanju prokure in neomejenih pooblastil, imenovanje vodilnih delavcev; direktorica Merkscha Vida, Rein Selenz 8103, Avstrija, Rein Selenz 230, zastopa družbo z
omejitvijo, da ne more brez soglasja
skupščine sklepati posla ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin, najemanja
posojil in kreditov, ki presegajo 50% osnovnega kapitala družbe, kakor tudi dajanja
posojil ali poroštev, sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih sredstev, podeljevanju
prokure in neomejenih pooblastil, imenovanje vodilnih delavcev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1995:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1995:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanje pri pogajanjih med manageriji in delavci.

Rg-27195
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01252 z dne 22. 11. 1995
pod št. vložka 1/09650/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Rg-27223
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00960 z dne 27. 11. 1995
pod št. vložka 1/09717/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5915805
Firma: MERTA & CO., poslovne storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: MERTA & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 3–5
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Merta Zoltan, doktor ekonomije, Ptuj, Kvedrova 5, vstop 7. 9. 1995,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Merta Ildiko, Novi
Sad, Seljačkih Buna 5, vstop 7. 9. 1995,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Merta Zoltan, imenovan 7. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Merta Ildiko, imenovan 7. 9. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-18848
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/02758 z
dne 8. 7. 1994 pri subjektu vpisa DARING,
storitveno, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., pod vložno št. 1/04389/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev, osnovne vloge,
dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5850533
Firma: DARING, proizvodnja, storitve,
trgovina, d.o.o.
Sedež: Selnica, Zgornji Boč 5b
Osnovni kapital: 1,500.440 SIT
Ustanovitelj: Kukovec Davorin, izstop
12. 5. 1994; Keržina Kukovec Sonja, izstop
12. 5. 1994; Panič Branislav, Selnica ob
Dravi, Zgornji Boč 5b, vstop 12. 5. 1994,
vložek 1,500.440 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kukovec Davorin, razrešen 12. 5. 1994;
direktor Panič Branislav, imenovan 12. 5.
1994.
Spremeni se dejavnost družbe tako, da
odslej glasi: proizvodnja: tekstilnih izdelkov vseh vrst, delovnih in zaščitnih oblačil
vseh vrst, tekstilne konfekcije, perila, trikotažnih predmetov, oblačil, gostinskega perila, drugih tekstilnih izdelkov; trgovina: trgovina na drobno in debelo z živilskimi in
neživilskimi izdelki, posredniški, zastopniški, agencijski in komisijski posli v prometu blaga in storitev; storitve: pranje,
čiščenje, likanje in krpanje delovnih oblek,
oblačil in perila, kemično čiščenje oblek in
oblačil, avtopralnice, gostinske storitve prehrane, nastanitve, druge gostinske storitve,
turistično posredovanje (agencije in uradi),
zaključna dela v gradbeništvu, izvajanje
vseh vrst elektroinstalacij in naprav, izvaja-
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nje električnih meritev elektroinstalacij in
naprav, servisiranje vseh vrst gospodinjskih
aparatov in gostinske opreme.

družbenikov in tipa zastopnika ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5785073
Osnovni kapital: 1,546.000 SIT
Ustanovitelji: Prajnc Šarler Minka, Ljubljana, Žaucerjeva ulica 18, in Prajnc Minka,
Selca, Selške Lajše 18, vstopili 8. 4. 1992,
vložili po 386.500 SIT, ter Šarler Božidar,
Maribor, Krekova ulica 15, vstopil 28. 12.
1994, vložil 773.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Prajnc Minka imenovana 8. 4.
1992, ki zastopa družbo brez omejitev, ter
prokurista Šarler Božidar in Prajnc Šarler
Minka, imenovana 28. 12. 1994.

cijskih linij; vzdrževanje računalniških mrež
in sistemov; vzdrževanje toplovodnih in vodovodnih instalacij; proizvodnja: proizvodnja kovinske embalaže, reprodukcijskega
materiala in kovinskega instalacijskega materiala, proizvodnja orodja; proizvodnja kovinskih, stavbnih in drugih konstrukcij;
gradnja, rekonstrukcija, adaptacija in popravila gospodarskih, stanovanjskih in drugih stavb; končna in obrtna dela v gradbeništvu; proizvodnja in distribucija sanitarne
in pitne vode; proizvodnja komprimiranega
zraka; prenos in distribucija plina in električne energije; proizvodnja in distribucija
toplote; izvajanje ekološkega servisa na področju industrijskih olj, mazalnih ter hladilnih sredstev; druge komunalne dejavnosti;
storitve: javna skladišča; storitve reklame
in ekonomske propagande; ostale storitve
na področju prometa, špedicija, posredništvo, komisijski posli na področju blaga in
storitev; marketing; izdelava tehnične dokumentacije in inženiring; razvijanje in raziskovanje novih proizvodov, programov in
tehnologij; storitve kontrole kakovosti in količine blaga; prirejanje sejmov in razstav;
knjigovodske storitve in obdelava podatkov;
opravljanje strokovnih del na področju standardizacije, šifracije in tehnične informatike; maloobmejni promet; prodaja blaga iz
konsignacijskih skladišč in brezcarinskih
prodajaln; zastopanje firm v prometu blaga
in storitev; prevoz blaga v cestnem prometu; konsignacija; kooperacija; investicijska
dela; carinsko-špediterske storitve.
Brišejo se: gostinske storitve nastanitve;
turistično posredovanje; urejanje in vzdrževanje parkov, zelenic in prometnih poti po
naročilu.
Dejavnost se odslej glasi: vzdrževanje:
montaža, popravilo in vzdrževanje strojev
za predelavo kovin in lesa ter drugih materialov; vzdrževanje in nova izdelava konstrukcijske opreme; montaža, popravilo in
servisiranje drugih strojev in naprav; montaža, popravilo in vzdrževanje merilne in
regulacijske opreme, naprav in sistemov za
upravljanje in avtomatizacijo v industriji in
prometu; popravilo in vzdrževanje električnih strojev in drugih elektrotehničnih aparatov in naprav; vzdrževanje elektronaprav
in inštalacij; vzdrževanje, pregledi in servis
sredstev, ki so pod neposrednim nadzorom
inšpekcijskih služb (dvigala, tlačne posode,
plinske instalacije ipd.); servisiranje signalnovarnostnih naprav in opreme; popravilo
in vzdrževanje izdelkov precizne mehanike,
birotehnike; izvajanje transportnih uslug;
vzdrževanje visokih in nizkih gradenj; popravilo in vzdrževanje transportnih sredstev
in opreme; strokovni nadzor nad gradnjo
objektov; vzdrževanje cestnih motornih vozil; urejanje in vzdrževanje prometnih poti,
parkov in zelenic; popravilo in vzdrževanje
gospodinjskih električnih aparatov, izdelkov
precizne mehanike ter avdio in video aparatov in naprav; popravilo in vzdrževanje lesnih predmetov in raznovrstnih proizvodov;
vzdrževanje telekomunikacijskih linij; vzdrževanje računalniških mrež in sistemov;
vzdrževanje toplovodnih in vodovodnih instalacij; proizvodnja: proizvodnja kovinske
embalaže, reprodukcijskega materiala in kovinskega instalacijskega materiala; proizvodnja orodja; proizvodnja kovinskih,

Rg-19061
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04228 z
dne 7. 10. 1994 pri subjektu vpisa MAYO
TEX, podjetje za trgovino, proizvodnjo
in storitve, d.o.o.,
pod vložno št.
1/07207/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5689929
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Kaučič Mira, Zgornja Velka, Trate
17, imenovana 7. 9. 1992, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Ebrahim Essam El
Din Yossef, Egipt, Kairo, Sahabb V5 Ahmed Sokarno str., imenovan 16. 8. 1994,
zastopa družbo brez omejitev, razen za odsvajanje in obremenjevanje nepremičnin.
Rg-27555
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00362 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TARA, trgovinsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Borova vas
15, Maribor, pod vložno št. 1/05564/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih dejavnostih
in s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5638682
Osnovni kapital: 1,538.000 SIT
Ustanoviteljica: Kramberger Vera, Maribor, Borova vas 15, vstop 26. 2. 1992,
vložek 1,538.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1995:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Rg-18063
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06590 z dne 20. 6. 1995 pri
subjektu vpisa CASTECH, inštitut za nove tehnologije, d.o.o., sedež: Pod Gradiščem 24, Maribor, pod vložno št.
1/07358/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala,

Rg-18432
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01745 z
dne 31. 5. 1994 pod št. vložka 1/08690/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovne vloge, dejavnosti in
oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temile
podatki:
Matična št.: 5785740
Firma: ELEKTROKOVINA – TEHNIKA, vzdrževanje, proizvodnja, promet
in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ELEKTROKOVINA
– TEHNIKA, d.o.o.
Osnovni kapital: 9,181.900 SIT
Ustanovitelja: ELEKTROKOVINA, proizvodnja elektrokovinskih izdelkov, d.o.o.,
Maribor, Tržaška c. 23, vložila 9,171.900
SIT, Simonič Branko, Miklavž, Plaskanova
8, vložil 10.000 SIT – vstopila 1. 7. 1993,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Simonič Branko, razrešen 15. 5.
1994; direktor Nerat Drago, Miklavž, Cesta
v Rogozo 23, imenovan 13. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost se razširi z naslednjim: vzdrževanje: montaža, popravilo in vzdrževanje
strojev za predelavo kovin in lesa ter drugih
materialov; vzdrževanje in nova izdelava
konstrukcijske opreme; montaža, popravilo
in servisiranje drugih strojev in naprav;
montaža, popravilo in vzdrževanje merilne
in regulacijske opreme, naprav in sistemov
za upravljanje in avtomatizacijo v industriji
in prometu; popravilo in vzdrževanje električnih strojev in drugih elektrotehničnih
aparatov in naprav; vzdrževanje elektronaprav in instalacij; vzdrževanje, pregledi in
servis sredstev, ki so pod neposrednim nadzorom inšpekcijskih služb (dvigala, tlačne
posode, plinska instalacija, ipd.); servisiranje signalnovarnostnih naprav in opreme;
popravilo in vzdrževanje izdelkov precizne
mehanike, birotehnike; izvajanje transportnih uslug; vzdrževanje visokih in nizkih gradenj; popravilo in vzdrževanje transportnih
sredstev in opreme; strokovni nadzor nad
gradnjo objektov; vzdrževanje cestnih motornih vozil; urejanje in vzdrževanje prometnih poti, parkov in zelenic; popravilo in
vzdrževanje gospodinjskih električnih aparatov, izdelkov precizne mehanike ter avdio
in video aparatov in naprav; popravilo in
vzdrževanje lesnih predmetov in raznovrstnih proizvodov; vzdrževanje telekomunika-
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stavbnih in drugih konstrukcij; gradnja, rekonstrukcija, adaptacija in popravila gospodarskih, stanovanjskih in drugih stavb;
končna in obrtna dela v gradbeništvu; proizvodnja in distribucija sanitarne in pitne
vode; proizvodnja komprimiranega zraka;
prenos in distribucija plina in električne
energije; proizvodnja in distribucija toplote; izvajanje ekološkega servisa na področju industrijskih olj, mazalnih ter hladilnih
sredstev; druge komunalne dejavnosti; storitve: javna skladišča; storitve reklame in
ekonomske propagande; ostale storitve na
področju prometa, špedicija, posredništvo,
komisijski posli na področju blaga in storitev; marketing; izdelava tehnične dokumentacije in inženiring; razvijanje in raziskovanje novih proizvodov, programov in tehnologij; storitve kontrole kakovosti in količine
blaga; prirejanje sejmov in razstav; knjigovodske storitve in obdelava podatkov;
opravljanje strokovnih del na področju standardizacije, šifracije in tehnične informatike; maloobmejni promet; prodaja blaga iz
konsignacijskih skladišč in brezcarinskih
prodajaln; zastopanje firm v prometu blaga
in storitev; prevoz blaga v cestnem prometu; konsignacija; kooperacija; investicijska
dela; carinsko-špediterske storitve; gostinske storitve prehrane in druge gostinske storitve; svetovanje in storitve na področju kadrovske dejavnosti; izobraževanje delavcev;
socialno delo; časopisno-založniška dejavnost za obveščanje delavcev; opravljanje
pravno strokovnih in administrativno-tehničnih storitev, razen odvetništva in notarstva; storitve v zvezi z upravljanjem stanovanj in stanovanjskih hiš; svetovanje, izvajanje ukrepov in storitev na področju
varstva pred požarom; storitve varovanja
premoženja; svetovanje in storitve na področju obrambe in zaščite; svetovanje in storitve na področju varstva pri delu; storitve
in posredovanje za vzdrževanje in čiščenje
delovnih oblek; čiščenje poslovnih prostorov; trgovina na veliko in malo z neživilskimi proizvodi – vse trgovinske stroke.

omejeno odgovornostjo TEKSTOR, podjetje za biro storitve, d.o.o., Maribor, Ul.
pohorskega bataljona 14: 1) izbrisalo dosedanjo v.d. direktorico Ano Kavčič in vpisalo na novo Bratuša Jakoba, ki zastopa
družbo kot direktor z omejitvijo, da sklepa
pogodbe o nakupu in prodaji osnovnih sredstev nad vrednostjo 10.000 DEM oziroma
tolarsko protivrednostjo po sklepu skupščine, v zunanjetrgovinskem prometu pa zastopa in sklepa vse pogodbe brez omejitev.

uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5627699
Osnovni kapital: 1,526.340 SIT
Ustanovitelj: Korošec Jože, Laporje,
Žabljak 29, vstop 1. 4. 1992, vložek
1,526.340 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18551
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04167 z
dne 7. 10. 1994 pri subjektu vpisa
TEKSTOR, podjetje za biro storitve,
d.o.o., pod vložno št. 1/05245/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temile
podatki:
Matična št.: 5585295
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bratuša Jakob, razrešen 9. 8. 1994;
direktor Magdalenič Bojan, Maribor, Ulica
pohorskega bataljona 14, imenovan 9. 8.
1994, v notranjem prometu zastopa družbo
z omejitvijo, da sklepa pogodbe o nakupu in
prodaji osnovnih sredstev nad vrednostjo
10.000 DEM oziroma tolarsko protivrednostjo po sklepu skupščine; v zunanjetrgovinskem prometu zastopa družbo brez omejitev.
Rg-18558
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 633/94 z dne
8. 7. 1994 v reg. vl. 1/5245/00 pri družbi z

Rg-18830
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05328 z dne 9. 5. 1995 pri
subjektu vpisa D2, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Lucijin breg 16,
Kamnica, pod vložno št. 1/08977/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5821878
Osnovni kapital: 1,671.431,68 SIT
Ustanovitelji: Bašič Daniel, vložil
668.572,66 SIT, in Jagarinec Anka, vložila
501.429,51 SIT, oba iz Kamnice, Lucijin
breg 16, vstopila 6. 7. 1993, ter Markovič
Saša, Zenica, R BiH, Hasana Brkića 63,
vstopil 20. 12. 1993, vložil 501.429,51 SIT
– odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-20018
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02747 z dne 15. 2. 1995 pri
subjektu vpisa SIMM, tekstil, svetovanje,
trgovina, d.o.o., sedež: Bolfenška ulica 3,
Maribor, pod vložno št. 1/01698/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5342791
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Šujica Miloš, Maribor, Bolfenška 3, vstop 14. 3. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-23061
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06846 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ORI, uvoz-izvoz, trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Cesta XIV. divizije 11, Maribor, pod vložno št. 1/08587/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5784280
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelj: Džankič Dario, Maribor,
Cesta XIV. divizije 11, vstop 22. 6. 1993,
vložek 1,506.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-23079
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06566 z dne 1. 9. 1995 pri
subjektu vpisa INTERHOLDING, podjetje za ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, d.o.o., sedež: Trg svobode
28, Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/05845/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in

Rg-24188
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06576 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu vpisa INTERINDUSTRY, proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Trg svobode 28, Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/05976/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5710014
Osnovni kapital: 1,670.805 SIT
Ustanovitelj: Korošec Jože, Laporje,
Žabljek 29, vstop 1. 4. 1992, vložek
1,670.805 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-26692
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00378 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa REINARD, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Zgornja
Kungota 75c, Zgornja Kungota, pod vložno št. 1/05029/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5709369
Sedež: Ruše, Bezena 50
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Šmigoc Ranko, izstop
20. 3. 1995; Blažke Erna Amalija, Ruše, Bezena 50, vstop 20. 3. 1995, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kurfurst Ewald, razrešen 20. 3. 1995;
direktorica Blažke Marjana, Ruše, Bezena
50, imenovana 20. 3. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 11. 1995: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, 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, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, 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; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
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Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina 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 kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 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 brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5141 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6024 Cestni tovorni promet; 6220 Izredni
zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
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 v pogajanjih
med managerji in delavci.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kac Ivan, ki zastopa družbo brez omejitev, in prokurist Krofič Dragan, imenovana
28. 8. 1995.
Dejavnost, vpisana 15. 11. 1995: 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; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28512 Druga površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi in verig; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 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 gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja strojev 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 namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno 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; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina 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 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 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; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6010
Železniški promet; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize.
Pod šifro G 52.488 ne sme družba opravljati trgovine z orožjem in strelivom.

Rg-27012
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00977 z dne 15. 11. 1995
pod št. vložka 1/09701/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5914949
Firma: KROKADI, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: KROKADI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Makedonska ulica 7
Osnovni kapital: 1,939.862,18 SIT
Ustanovitelja: Kac Ivan, Maribor, Meljski
dol 12, in Krofič Dragan, Maribor, Borova
vas 5, vstopila 28. 8. 1995, vložila po
969.931,09 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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MURSKA SOBOTA
Rg-1233
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00770 z dne 29. 5. 1996
pri subjektu vpisa
DOLINŠEK-SKRIVANEK, Trgovinsko in proizvodno podjetje, Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Vrtna ul. 3, Gornja Radgona, pod vložno št.
1/01488/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, osnovnega kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5628075
Firma: DOLINŠEK-SKRIVANEK, trgovsko in proizvodno podjetje, Gornja
Radgona, d.o.o.
Sedež: Gornja Radgona, Vrtna 3
Osnovni kapital: 1,858.000 SIT
Ustanoviteljici: Dolinšek Irena, Gornja
Radgona, Podgrad št. 54, in Skrivanek Ingrid, Gornja Radgona, Vrtna 3, vstopili 8. 3.
1992, vložili po 929.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.
Rg-1234
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00227 z dne 15. 7. 1996
pri subjektu vpisa POMGRAD-VISOKOGRADNJE, splošno gradbeno podjetje,
Murska Sobota, d.o.o., sedež: Štefana Kovača 10, Murska Sobota, pod vložno št.
1/01470/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o začetku stečajnega postopka,
spremembo firme in osebe, pooblaščene za
zastopanje, ter njenih pooblastil s temile podatki:
Matična št.: 5625165
Firma: POMGRAD-VISOKOGRADNJE, splošno gradbeno podjetje, Murska
Sobota, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: SGP POMGRADVISOKOGRADNJE, Murska Sobota,
d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Halb Janko, razrešen 9. 7. 1996; stečajni upravitelj Ščap Štefan, Murska Sobota, Ob progi 53, imenovan 9. 7. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-1235
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00767 z dne 19. 8. 1996
pri subjektu vpisa MTC-SL – trgovina z
repromaterialom za prehrambeno in farmacevtsko industrijo, Murska Sobota,
d.o.o., sedež: Slovenska 25, Murska Sobota, pod vložno št. 1/01183/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo
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osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5562970
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: MTC Handelsgesellschaft
m.b.H., Wein, Graf Starhemberg – G.37/7,
vložek 1,174.635 SIT, in Žunec Oton, Murska Sobota, Vrtna 2, vložek 130.515 SIT –
vstopila 16. 5. 1994, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo, izvoz-uvoz, po vseh trgovskih strokah z živilskimi in neživilskimi proizvodi,
razen strupov in orožja ter zdravil; zastopanje tujih oseb: prodaja tujega blaga s konsignacijskega skladišča, opravljanje servisnih storitev za vzdrževanje uvožene opreme; mednarodna špedicija; prevoz blaga doma in v tujini.

nja vina iz grozdja; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200
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 kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brazalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52320 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 55111 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost 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; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in analize; 92623 Druge športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-1236
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00674 z dne 4. 7. 1996
pri subjektu vpisa GIMNAZIJA MURSKA
SOBOTA, p.o., sedež: Veljka Vlahoviča
12, Murska Sobota,
pod vložno št.
1/01007/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo natančnega naslova s temile podatki:
Matična št.: 5508541
Sedež: Murska Sobota, Šolsko naselje 12
Rg-1237
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00862 z dne 20. 8. 1996
pri subjektu vpisa KUPLEN, Podjetje za
gostinstvo in turizem, Radenci, d.o.o., sedež: Panonska cesta 1, Radenci, pod vložno št. 1/01872/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5756928
Osnovni kapital: 1,816.789 SIT
Ustanovitelj: Kuplen Franc, Radenci,
Kerenčičeva 2, vstop 5. 5. 1993, vložek
1,816.789 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-1238
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00939 z dne 13. 8. 1996
pri subjektu vpisa MOBIX, podjetje za servis, remont in promet z motornimi vozili
in rezervnimi deli, Črenšovci, d.o.o., sedež: Prekmurske čete 61, Črenšovci, pod
vložno št. 1/00585/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5637473
Osnovni kapital: 35,661.000 SIT
Ustanovitelja: Kuzma Zdenka in Kuzma
Matija, oba iz Črenšovec, Prekmurske čete
61, vstopila 15. 4. 1990, vložila po
17,830.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kuzma Matija, imenovan 17. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 13. 8. 1996: 01131
Vinogradništvo; 05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 15930 Proizvod-
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Od dejavnosti, vpisane pod šifro 52.320
Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki, družba opravlja le dejavnost trgovine na drobno z ortopedskimi izdelki.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kepe Klara, ki od 24. 5. 1994 zastopa družbo brez omejitev.

rič Marcel, Beltinci, Dokležovje, Narcisna
11, vložek 300.000 SIT, Žnidarič Jožica,
Ljutomer, Podgradje 20, vložek 250.000
SIT, Sinic Malačič Slavica, Murska Sobota,
Lendavska 37b, vložek 300.000 SIT, Šajt
Zdenka, Murska Sobota, Kopališka 3, vložek 300.000 SIT, Šajt Anton, Murska Sobota, Kopališka 3, vložek 340.000 SIT, Koroša Olga, Murska Sobota, Kopališka 1a, vložek 340.000 SIT, Horvat Slavko, Tišina 28,
vložek 300.000 SIT, Lopert Peter, Murska
Sobota, Razlagova 18b, vložek 300.000 SIT,
Horvat Dragica, Črenšovci, Prekmurske čete 72, vložek 300.000 SIT, Gombar Marija,
Turnišče, Renkovci 112 c, vložek 340.000
SIT, Šantavec Marija, Mačkovci, Pečarovci
66, vložek 300.000 SIT, Pelcar Sonja, Tišina 38, vložek 300.000 SIT, Varga Olga,
Murska Sobota, Prešernova 42, vložek
340.000 SIT, Matuš Zdenka, Murska Sobota, Černelavci, Gajeva 29, vložek 290.000
SIT, Jančar Vera, Murska Sobota, Bakovci,
Ob potoku 2, vložek 250.000 SIT, Štiblar
Frančiška, Murska Sobota, Bakovci, Soboška ul. 27, vložek 340.000 SIT, Horvat
Stanko, Murska Sobota, Trstenjakova 51,
vložek 390.000 SIT, Grgurič Elizabeta,
Murska Sobota, Lendavska 38, vložek
250.000 SIT, Pajžlar Marija, Tišina, Sodišinci 33, vložek 340.000 SIT, Jablanovec
Janez, Murska Sobota, Bakovci, Polska ulica 20, vložek 250.000 SIT, Sobočan Igor,
Turnišče, Gomilica 2, vložek 200.000 SIT,
Bencak Ana, Tišina, Satahovci 34, vložek
250.000 SIT, Rogač Matija, Martjanci 65,
vložek 300.000 SIT, Kampl Marija, Rogašovci, Fikšinci 22, vložek 250.000 SIT, Horvat Jožica, Murska Sobota, Nemčavci 10a,
vložek 200.000 SIT, Varga Lemut Melita,
Murska Sobota, Kupšinci 4 a, vložek
250.000 SIT, Žilavec Koloman, Murska Sobota, Vrtnarska 7, vložek 340.000 SIT, Žilavec Ana, Murska Sobota, Vrtnarska 7, vložek 340.000 SIT, Marič Igor, Murska Sobota, Tišinska 25, vložek 100.000 SIT, Ružič
Olga, Murska Sobota, Zvezna 4, vložek
340.000 SIT; Rantaša Zlata, Murska Sobota, Lendavska 51, vložek 300.000 SIT, Vogrin Anton, Bogojina, Ivanci 82, vložek
340.000 SIT – vsi vstopili 25. 3. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šiftar Aleksander, razrešen 26. 3. 1996 kot
direktor in imenovan za zastopnika ki zastopa podjetje brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Ružič Olga, Dominko Darinka in Žilavec Koloman, vstopili 25. 3. 1996.
Dejavnost, vpisana 26. 6. 1996: 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske
storitve; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo,

Rg-1239
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00913 z dne 10. 7. 1996
pri subjektu vpisa DALI, Podjetje za trženje in proizvodnjo, Radenci, d.o.o., sedež:
Boračeva 39b, Radenci, pod vložno št.
1/00478/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5363578
Osnovni kapital: 26,859.926 SIT
Ustanovitelj: Rozman Janez, Radenci,
Boračeva 39b, vstop 8. 2. 1990, vložek
26,859.926 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Teplan Walter, izstop 17. 4. 1996.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Teplan Walterju, ki je bil razrešen 17. 4.
1996.
Dejavnost, vpisana 10. 7. 1996: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi 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 proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje:
projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
Rg-1240
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00768 z dne 18. 6. 1996
pri subjektu vpisa AZUR, narodna umetnost in domača obrt ter storitvene dejavnosti, Petišovci, d.o.o., sedež: Petišovci,
Potočna 2, Lendava, pod vložno št.
1/00573/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
naslova bivališča ustanoviteljice in naslova
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile
podatki:
Matična št.: 5483301
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanoviteljica: Kepe Klara, ki od 24. 5.
1994 stanuje v Lendavi, Petišovci, Potočna
2, vložila 1,501.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-1241
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00540 z dne 27. 6. 1996
pri subjektu vpisa MITRA, podjetje za trgovino in inženiring, Ljutomer, d.o.o., sedež: Prešernova 28, Ljutomer, pod vložno
št. 1/00395/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5330637
Osnovni kapital: 50,002.000 SIT
Ustanovitelj: Rudolf Marjan, Ljutomer,
Jana Baukarta 14, vstop 28. 2. 1990, vložek 50,002.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-1242
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00103 z dne 26. 6. 1996
pri subjektu vpisa VRTNARSTVO, podjetje za proizvodnjo in promet s sadikami, cvetjem ter urejanje zelenih površin,
p.o., sedež: Kopališka 2b, Murska Sobota,
pod vložno št. 1/00242/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje družbenega podjetja v d.o.o., spremembo firme,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in pooblastil zastopnika ter člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5067944
Firma: VRTNARSTVO, družba za pridelovanje in promet sadik, cvetja, vrtnarskih potrebščin, načrtovanje, urejanje in vzdrževanje zelenih površin, d.o.o.
Skrajšana firma: VRTNARSTVO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 43,070.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložek – prvi poslovni delež 8,610.000 SIT in
drugi poslovni delež 12,050.000 SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložek 4,310.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja Republike Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek 4,310.000 SIT,
Škerget Marija, Beltinci, Bratonci 99, vložek 390.000 SIT, Jerič Zvonka, Beltinci,
Gančani 72, vložek 300.000 SIT, Vereš Anton, Črenšovci, Gornja Bistrica 20, vložek
290.000 SIT, Lukač Olga, Murska Sobota,
Bakovci, Panonska 20, vložek 250.000 SIT,
Gjerkeš Franc, Turnišče, Nedelica 77, vložek 290.000 SIT, Lovrenčec Antonija, Bogojina, Filovci 152, vložek 340.000 SIT,
Kovač Vida, Beltinci, Dokležovje, Letališka
ul. 16, vložek 340.000 SIT, Horvat Olga,
Bogojina, Ivanci 47, vložek 300.000 SIT,
Šiftar Aleksander, Murska Sobota, Naselje
Ljudske pravice 21, vložek 390.000 SIT,
Bagari Tatjana, Bogojina, Filovci 155, vložek 300.000 SIT, Domjan Lidija, Murska
Sobota, Zvezna 6, vložek 290.000 SIT, Dominko Darinka, Murska Sobota, Finžgarjeva 5, vložek 390.000 SIT, Sreš Vera, Beltinci, Dokležovje, Ob Naklu 15, vložek
250.000 SIT, Jerič Majda, Beltinci, Dokležovje, Narcisna 11, vložek 340.000 SIT, Je-
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Ljubljana, št. LP 00627/01285 – 1996/TJ z
dne 29. 3. 1996.

Skrajšana firma: ED ELECTRONIC
DESIGN, d.o.o., Podružnica Ljubljana
Ustanovitelj: ED ELECTRONIC DESIGN, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka
ul. 27, vstop 9. 9. 1993, odgovornost: ostalo.
Dejavnost, vpisana 11. 4. 1996: 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 tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 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; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
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 kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;

5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo 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
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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na debelo
v drugih nespecializiranih 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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 drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na

Rg-1243
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00766 z dne 19. 3. 1996
pri subjektu vpisa RŽ, Proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, Plitvički vrh,
d.o.o., sedež: Plitvički vrh 7, Gornja Radgona, pod vložno št. 1/00362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5311942
Firma: RŽ, Proizvodno, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: RŽ, d.o.o.
Sedež: Gornja Radgona, Plitvički vrh 7
Osnovni kapital: 1,732.342 SIT
Ustanovitelja: Fekonja Franc, vstopil
21. 12. 1989, in Fekonja Mirjana, vstopila
7. 7. 1993, oba iz Gornje Radgone, Plitvički
vrh 7, vložila po 866.171 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 19. 3. 1996: 1561
Mlinarstvo; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1585 Proizvodnja testenin; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 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.
Od dejavnosti, ki so vpisane pod šifro
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.
Rg-1244
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00154 z dne 11. 4. 1996
pri subjektu vpisa ED ELECTRONIC
DESIGN, Podjetje za oblikovanje in montažo elektronskih naprav in sistemov,
Murska Sobota, d.o.o., Poslovna enota
Ljubljana, sedež: Stegne 21, Ljubljana,
pod vložno št. 1/00335/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter spremembo imena in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5341817
Firma: ED ELECTRONIC DESIGN,
Podjetje za projektiranje in montažo
elektronskih naprav in sistemov, d.o.o.,
Podružnica Ljubljana
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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; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 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 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 drobno 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 aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 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
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9220 Radijska in televizijska dejavnost.

Matična št.: 5089794
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Pivar Alojz, razrešen 16. 4. 1996;
zastopnik Smodiš Štefan, Murska Sobota,
Lendavska 45b, imenovan 16. 4. 1996, zastopa šolo z omejitvijo, da sklepa investicijske in kreditne pogodbe ter pogodbe o nakupu in prodaji osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe po sklepu zbora delavcev.

1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5141 Trgovina na drobno s tekstilom; 5142 Trgovina na drobno z oblačili; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je bila vpisana v sodni register s sklepom Temeljnega sodišča v Celju, Enote v
Celju, Srg 201/93 z dne 11. 2. 1993, reg. vl.
št. 1/5172/00.
Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je bila vpisana v sodni register s
sklepom Srg 2774/94 Okrožnega sodišča v
Celju dne 5. 2. 1996.
Pod šifro K 74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, družba ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.

Rg-1245
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00148 z dne 19. 7. 1996
pri subjektu vpisa SREDNJA KMETIJSKA ŠOLA RAKIČAN, p.o., sedež: Rakičan, Lendavska 3, Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00064/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:

Rg-1246
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00172 z dne 18. 7. 1996
pri subjektu vpisa KRIŽEVSKE OPEKARNE, d.d., sedež: Boreci št. 49, Križevci pri Ljutomeru, pod vložno št.
1/00086/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5034094
Člani nadzornega sveta: Tomelj Branko
in Ilc Aleš, izstopila 23. 5. 1996; Šbul Viktor in Kolbl Anton, vstopila 23. 5. 1996.
Rg-1247
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01085 z dne 17. 7. 1996
pri subjektu vpisa SREDNJA ŠOLA ZA
GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI, p.o., sedež: Mladinska ul. 5, Radenci,
pod vložno št. 1/00024/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o zavodih, spremembo ustanovitelja, dejavnosti in pooblastil osebe, pooblaščene za
zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5084784
Firma: SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI
Skrajšana firma: GOSTINSKA ŠOLA
RADENCI
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelja: Trgovinsko gostinska
zbornica za okraj Murska Sobota, izstop 30.
1. 1992; Republika Slovenija, Ljubljana, Zupančičeva 6, vstop 30. 1. 1992, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Marinkovič Silva, Radenci, Prisojna 10, ki od 19. 4. 1994 zastopa zavod samostojno in brez omejitev.
Rg-1248
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00390 z dne 17. 6. 1996
pod vložno št. 1/02240/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5720036
Firma: GALAXIS, podjetje za uvoz, izvoz in prodajo opreme za konfekcijo,
d.o.o., Veržej, Frana Kovačiča 35
Skrajšana firma: GALAXIS, Veržej,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Veržej, Frana Kovačiča 35
Osnovni kapital: 1,678.020 SIT
Dejavnost, vpisana 17. 6. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;

Rg-1249
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00184 z dne 27. 6. 1996
pod št. vložka 1/02246/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev javnega zavoda s temile podatki:
Matična št.: 5948193
Firma: RAZVOJNI CENTER ZA
POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA MURSKA SOBOTA
Skrajšana firma: RAZVOJNI CENTER
MURSKA SOBOTA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Murska Sobota, Kocljeva ul. 7
Ustanoviteljica: Mestna občina Murska
Sobota, Murska Sobota, Kardoševa 2, vstop
7. 5. 1996, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Cigan Štefan, Murska Sobota, Stara
ulica 22, imenovan 30. 5. 1996, zastopa zavod z omejitvijo, da sklepa vse pogodbe po
sklepu upravnega odbora.
Dejavnost, vpisana 27. 6. 1996: 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje;
ekonomska
propaganda; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 7513 Dejavnost javnih
ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj.
Pod šifro 74.14 zavod ne sme opravljati
dejavnosti arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
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Rg-1250
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00362 z dne 17. 7. 1996
pod št. vložka 1/02248/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5920396
Firma: ALMA-KRANER IN DRUGI,
proizvodnja, trgovina, turizem, d.n.o.
Skrajšana firma: ALMA IN DRUGI,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Gornja Radgona, Kocljeva 1
Osnovni kapital: 25.000 SIT
Ustanovitelja: Kraner Andrej in Kraner
Anica, oba iz Gornje Radgone, Kocljeva 1,
vstopila 3. 10. 1995, vložila po 12.500 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kraner Andrej, imenovan 3. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 17. 7. 1996: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, 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; 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, 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; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-

jem; 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
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 (catering); 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, družba ne sme opravljati
revizijske dejavnosti, od dejavnosti, ki je
vpisana pod šifro 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje, pa ne arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Ustanovitelj: Eger Dejan, Apače, Črnci
61, vstop 3. 5. 1996, vložek 1,578.140 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Eger Dejan, imenovan 3. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 17. 7. 1996: 2742
Proizvodnja aluminija; 2745 Proizvodnja
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
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 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, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;

Rg-1251
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00151 z dne 17. 7. 1996
pod št. vložka 1/02249/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5943353
Firma: ALUPROJEKT, proizvodnja in
trgovina, Črnci, d.o.o.
Skrajšana firma: ALUPROJEKT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Apače, Črnci 61
Osnovni kapital: 1,578.140 SIT
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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, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 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; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 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 drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Matična št.: 5957591
Firma: HARANT, predelava nerjavečega jekla in strojegradnja, d.o.o.
Skrajšana firma: HARANT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Apače, Apače 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod
vl. št. 1/9952/00.

pri subjektu vpisa 3 M 3, trgovina, špedicija in transport, d.o.o., sedež: Staneta Rozmana 10, Murska Sobota, pod vložno št.
1/02031/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5814642
Sedež: Murska Sobota, Nemčavci 1d
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Lipič Irena, razrešena 24. 1. 1996;
direktor Kuhar Bojan, Puconci 124, imenovan 24. 1. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 01210 Reja govedi; 01220 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01230 Reja prašičev; 01240 Reja perutnine;
01300 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 01420 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 01500
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 15120 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 15130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 15200 Predelava
in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 15310 Predelava in konzerviranje
krompirja; 15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 15330 Druga predelava 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 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15520 Proizvodnja sladoleda; 15610 Mlinarstvo; 15620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 15720 Proizvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 15820
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 15830
Proizvodnja sladkorja; 15840 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
15850 Proizvodnja testenin; 15860 Predelava čaja in kave; 15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 15880
Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910 Proizvodnja žganih pijač;
15920 Proizvodnja etilnega alkohola; 15930
Proizvodnja vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 21220 Proizvodnja gospodinjskih,
higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 24510 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 24520 Proizvodnja parfumov in toa-

Rg-1252
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00261 z dne 8. 8. 1996
pod št. vložka 1/02251/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Rg-1253
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00368 z dne 14. 6. 1996
pod št. vložka 1/02239/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5907462
Firma: DINOS MURSKA SOBOTA
TRADE, trgovsko podjetje, d.o.o., Murska sobota
Skrajšana firma: DINOS MURSKA
SOBOTA TRADE, d.o.o., Murska Sobota
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Murska Sobota, Markišavska 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bači Janez, Križevci 109,
vložek 84.000 SIT, Beznec Branko, Murska
Sobota, Stara ulica 14, vložek 72.000 SIT,
Fujs Feliks, Grad, Motovilci 60, vložek
93.000 SIT, Gutman Vida, Bogojina, Filovci 15a, vložek 132.000 SIT, Kular Jožef,
Martjanci 58a, vložek 84.000 SIT, Kuronja
Drago, Moščanci 23, vložek 73.500 SIT,
Serec Kristina, Murska Sobota, Plečnikova
47, vložek 84.000 SIT, Škerlak Jožef, Puconci 8a, vložek 79.500 SIT, Temlin Jože,
Moščanci 10, vložek 82.500 SIT, Temlin
Štefan, Križevci 148, vložek 79.500 SIT,
Zadravec Matko, Murska Sobota, Finžgarjeva 12, vložek 475.500 SIT, Žižek Koloman, Lendava, Gornji Lakoš 27, vložek
88.500 SIT, in Zadravec Dejan, Murska Sobota, Finžgarjeva 12, vložek 72.000 SIT –
vsi vstopili 30. 11. 1994, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zadravec Matko, imenovan 30. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 6. 1996: 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-1254
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00083 z dne 29. 5. 1996
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letnih sredstev; 28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 30020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 36400 Proizvodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 36610 Proizvodnja bižuterije;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 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 kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo z surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;

51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52320 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Storitve taksistov;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 65210 Finančni zakup
(leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih

kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 72600
Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92120 Distribucija filmov in videofilmov; 92200 Radijska in televizijska
dejavnost; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
družba ne sme opravljati revizijskih dejavnosti, od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
pa ne arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-1255
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00965 z dne 30. 5. 1996
pri subjektu vpisa DPO & CO, avtovleka,
servis in transport, Filovci, d.o.o., sedež:
Filovci 22, Bogojina, pod vložno št.
1/01933/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5777852
Osnovni kapital: 1,935.926 SIT
Ustanovitelji:
Ošlaj
Ciril,
vložil
677.574,10 SIT, Ošlaj Gabriela in Ošlaj
Ivan, vložila po 387.185,20 SIT, vsi trije iz
Bogojine, Filovci 22, ter Varga Dejan, Dobrovnik, Strehovci 3d, vložil 483.981,50 SIT
– vsi vstopili 12. 4. 1992, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Rg-1256
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01283 z dne 24. 5. 1996
pri subjektu vpisa MONTING, podjetje za
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storitve, proizvodnjo in trgovino, Turnišče, d.o.o., sedež: Mlinska 31, Turnišče,
pod vložno št. 1/01915/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5770688
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije.

govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210 Finančni zakup (leasing); 71310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe.

Rg-1257
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00062 z dne 10. 7. 1996
pri subjektu vpisa UREA, trgovsko-storitveno podjetje, Radenci, d.o.o., sedež: Prešernova 13, Radenci, pod vložno št.
1/01897/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5766893
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Zamuda Zvonko, Radenci,
Prešernova 13, vstop 15. 4. 1993, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 10. 7. 1996: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 01210 Reja govedi; 01230 Reja prašičev; 01240 Reja perutnine; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 01420 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 02010
Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve;
05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 51660 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52430 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost
papirnic; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Tr-

Rg-1258
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00328 z dne 19. 6. 1996
pri subjektu vpisa DSL – KULI, menjalnica in trgovina, Lendava, d.o.o., sedež: Kolodvorska 20a, Lendava, pod vložno št.
1/01772/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, osnovnega kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5720559
Firma: DSL – KULI, menjalnica, zastavljalnica in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: DSL – KULI, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,739.889 SIT
Ustanovitelji: Kulčar Ludvik, Kulčar Silvija in Kulčar Dean, vsi iz Lendave, Kolodvorska 20a, vstopili 25. 2. 1993, vložili po
579.963 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 19. 6. 1996: 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Pod šifro 67.13 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, družba
lahko opravlja dejavnost menjalnic in zastavljalnic, pod šifro 74.12 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne sme opravljati revizijskih dejavnosti, pod šifro 74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje, pa družba ne
sme opravljati dejavnosti arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.

3, vstop 19. 5. 1994, vložek 1,516.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Nemec Tomislav, razrešen 19. 9.
1995; direktor Caf Roman, imenovan 19. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 30. 7. 1996. 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 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 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti,
od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro 74.14
Podjetniško in poslovno svetovanje, pa ne
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-1259
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00194 z dne 30. 7. 1996
pri subjektu vpisa MERA, podjetje za prostorsko informatiko, geodetske storitve in
trgovino, Ljutomer, d.o.o., sedež: Fulneška ul. 3, Ljutomer, pod vložno št.
1/01547/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, družbenikov in
njihovih poslovnih deležev, dejavnosti ter
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5652243
Sedež: Ljutomer, Ormoška 3/II
Ustanovitelj: Nemec Tomislav, izstop 19.
9. 1995; Caf Roman, Ljutomer, Fulneška ul.

Rg-1260
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00149 z dne 12. 6. 1996
pri subjektu vpisa MURAŠPED, špedicija,
mednarodni transport, zunanja trgovina
in menjalnica, Lendava, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 5, Lendava, pod vložno št.
1/01518/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 5654092
Firma: MURAŠPED, špedicija, mednarodni transport, zunanja trgovina in menjalnica, d.o.o.
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Skrajšana firma: MURAŠPED, d.o.o.
Sedež: Lendava, Dolga vas 157a
Rg-1261
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00918 z dne 30. 5. 1996
pri subjektu vpisa ELKO, Podjetje za trgovino in elektrostoritve, Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Prešernova 25, Gornja
Radgona, pod vložno št. 1/01510/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje v družbo z neomejeno odgovornostjo,
spremembo firme in oseb, pooblaščenih za
zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5794927
Firma: ELKO KOLARIČ IN DRUGI,
Podjetje za trgovino in elektrostoritve,
Gornja Radgona, d.n.o.
Skrajšana firma: ELKO Kolarič in drugi, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Kolarič Drago in Kolarič
Nevenka, oba iz Gornje Radgone, Prešernova 25, vstopila 2. 4. 1992, vložila po 4.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenica Kolarič Nevenka, imenovana 27. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-1262
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00095 z dne 18. 6. 1996
pri subjektu vpisa MCH & CO, podjetje za
poslovne storitve, Radenci, d.o.o., sedež:
Zupančičeva 3, Radenci, pod vložno št.
1/01219/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5588367
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Chowdhury Marija, Radenci, Zupančičeva 3, vstop 29. 1. 1992,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Chowdhury Amer, izstop 18. 3. 1996;
Kralj Borut, Gornja Radgona, Mladinska 18,
vstop 18. 3. 1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Chowdhury Amer, razrešen 18. 3.
1996; direktor Kralj Borut, imenovan 18. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 6. 1996: 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
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tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7415 Upravljanje s holding družbami; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

vodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti,
od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje, pa ne
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-1263
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00257 z dne 29. 5. 1996
pri subjektu vpisa LUPUS, podjetje za ekonomske, organizacijske, finančne, knjigovodske, tehnične in svetovalne storitve in
trgovina na debelo v tranzitu, Gornja
Radgona, d.o.o., sedež: Ob progi 9, Gornja Radgona, pod vložno št. 1/01127/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža, osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5548381
Sedež: Gornja Radgona, Trg svobode 12
Osnovni kapital: 2,220.000 SIT
Ustanovitelja: Volf Stanko in Volf Marjana, oba iz Gornje Radgone, Ob progi 9,
vstopila 9. 1. 1992, vložila po 1,110.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-

Rg-1264
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00757 z dne 27. 6. 1996
pri subjektu vpisa VULKARISONI, trgovsko, storitveno, proizvodno, zunanjetrgovinsko in gostinsko podjetje, Apače,
d.o.o., sedež: Apače 120, Apače, pod vložno št. 1/01057/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5533287
Osnovni kapital: 1,551.000 SIT
Ustanovitelj: Korunič Stanislav, Zgornja
Ščavnica, Rožengrunt 27, vstop 5. 9. 1991,
vložek 1,551.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je bila vpisana v sodni register dne
22. 11. 1991, s sklepom Srg 395/91.
Rg-1265
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00550 z dne 15. 2. 1996
pri subjektu vpisa AMUR – proizvodnja,
trgovina na debelo in drobno, zunanja
trgovina ter storitve, Radenci, d.o.o., sedež: Pionirska 1, Radenci, pod vložno št.
1/01031/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje v družbo z neomejeno
odgovornostjo, spremembo firme, ustanoviteljev, dejavnosti, oseb, pooblaščenih za zastopanje, in njihovih pooblastil s temile podatki:
Matična št.: 5520363
Firma: MAVRIČ & MAVRIČ, AMUR
– proizvodnja, trgovina na debelo in drobno, zunanja trgovina, gostinske, turistične ter druge storitve, Radenci, d.n.o.
Skrajšana firma: MAVRIČ & MAVRIČ, AMUR, Radenci, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Mavrič Nada, Radenci,
Pionirska 1, vstop 16. 9. 1991, vložek 4.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Mavrič Feliks, izstop 6. 5. 1994;
Mavrič Željko, Radenci, Pionirska 1, vstop
6. 5. 1994, vložek 4.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mavrič Nada, razrešena 6. 5. 1994 kot direktorica in imenovana za družbenico, in družbenik Mavrič Željko, imenovan 6. 5. 1994, pri
poslih, ki se ne opravljajo redno v okviru
dejavnosti ali pa so posebnega in rizičnega
pomena, odločata družbenika skupno. Take
odločitve so: pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin; gradnja ali rekonstrukcija zgradb, razen vzdrževalnih del; kapitalska udeležba v drugih družbah; kooperacijski in drugi trajni posli za dobo, ki je
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daljša od 1 leta; ustanovitev ali ukinitev
filial ali obratov; najem kreditov in dajanje
poroštev, če znesek preseže 500.000 SIT;
sprejem in odpust vodilnih zaposlenih; dodelitev in odvzem prokure.
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 01131
Vinogradništvo; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7483
Tajniška dela in prevajanje.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je bila vpisana v sodni register dne
10. 10. 1991 s sklepom Srg 406/91.

tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

zračevalnih naprav; izdelovanje ter popravilo dimnikarskega orodja; pregled ter servisi oljnih in plinskih gorilcev v kurilnih
napravah; popravilo in sanacija dimnikov;
uvoz in izvoz ter trgovina na veliko in malo
z živilskimi in neživilskimi proizvodi po
vseh trgovskih strokah; prevoz blaga v javnem cestnem prometu doma in v tujini; zastopstvo tujih fizičnih in pravnih oseb.

Rg-1266
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00743 z dne 23. 4. 1996
pri subjektu vpisa MODUL, družba za
opravljanje storitev s področja trgovine
z gradbenim in drugim blagom, G. Radgona, d.o.o., sedež: Ljutomerska 6, Gornja Radgona, pod vložno št. 1/00983/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
in spremembo osnovnega kapitala s temile
podatki:
Matična št.: 5501202
Osnovni kapital: 1,695.000 SIT
Ustanovitelj: Rajter Franc, Gradišče v
Slov. Goricah 5, vstopil 14. 6. 1991, vložek
1,695.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je bila vpisana v sodni register dne
5. 7. 1991 s sklepom Srg 310/91.
Rg-1267
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00833 z dne 23. 5. 1996
pri subjektu vpisa ELECTRUM, Podjetje
za izdelavo elektronskih naprav in sistemov, Radenci, d.o.o., sedež: Prešernova
10, Radenci, pod vložno št. 1/00935/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5489962
Osnovni kapital: 1,895.000 SIT
Ustanovitelja: Puklavec Silvo in Puklavec Leonida, oba iz Radencev, Prešernova
10, vstopila 15. 2. 1991, vložila po 947.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 2733
Hladno profiliranje; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2862 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5114 Posredniš-

Rg-1268
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 510/94 z dne 13. 6. 1996
pod vl. št. 1/927/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Pri Podjetju za trgovino, inženiring in
zastopstva SIGNAL TRGOVINA, d.o.o.,
Jurčičeva 8, Ljutomer, se vpišejo naslednje spremembe:
a) sprememba osnovnega kapitala, ki odslej znaša 1,500.000 SIT;
b) sprememba dejavnosti, in sicer razširitev za: prodajo blaga po pošti in katalogih
po vseh trgovskih strokah; prevoz blaga in
oseb v domačem in mednarodnem cestnem
prometu; oddajanje radijskih programov;
c) sprememba zastopnikov, in sicer prenehanje pooblastila za Godec Veljo.
Rg-1269
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 697/93 z dne 10. 6. 1996
pod vložno št. 1/818/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembe s temile podatki:
Pri podjetju “KDS”, dimnikarske storitve, Ljutomer, d.o.o., Ljutomer, Razlagova 13b, se vpišejo naslednje spremembe:
a) sprememba osnovnega kapitala družbe in osnovnih vložkov družbenikov, tako
da znaša osnovni kapital družbe 1,500.000
SIT, osnovni vložek družbenika Dimnikarsko podjetje Dimnikar, p.o., Beltinci,
300.000 SIT, osnovni vložek družbenika
Kavčič Alojza, Spodnji Kamenščak 9, pa
1,200.000 SIT;
b) sprememba dejavnosti, tako da se ta
odslej glasi: redni kontrolni pregledi in nadzorovanje kurilnih, dimnovodnih in prezračevalnih naprav; izredni kontrolni pregledi
kurilnih, dimnovodnih in prezračevalnih naprav; letni strokovni pregledi z izdajo potrdila o stanju naprave; meritve emisij, dimnih plinov iz posameznih kurišč in določanje toplotno tehničnih karakteristik posameznih kurilnih naprav; strokovni pregledi
za izdajo soglasja; čiščenje kurilnih, dimnovodnih in prezračevalnih naprav z mehaničnim in kemičnim čiščenjem, izžiganjem oblog in antikorozijsko zaščito; vodenje evidenc o kurilnih napravah, dimnovodnih in
prezračevalnih napravah; vodenje evidenc
o opravljenih dimnikarskih storitvah; vodenje evidenc emisij dimnih plinov za posamezne kurilne naprave; vodenje drugih evidenc, ki jih predpiše pristojni upravni organ; izdajanje atestov v zvezi z opravljenimi meritvami; dejavnosti v zvezi z
novogradnjami in adaptacijami kurilnih,
dimnovodnih in prezračevalnih naprav; vodenja katastra kurilnih, dimnovodnih in pre-

Rg-1270
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00385 z dne 25. 7. 1996
pri subjektu vpisa ELRAD ELEKTRONIKA, proizvodnja elektronike, Gornja
Radgona, d.o.o., sedež: Ljutomerska 28,
Gornja Radgona, pod vložno št.
1/00769/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5450497
Sedež: Gornja Radgona, Panonska 23
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gabrovec Slavko, razrešen 16. 10. 1995; zastopnik Sagaj Branko, Ljutomer, Užiška 18,
imenovan 16. 10. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-1271
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00464 z dne 1. 7. 1996
pri subjektu vpisa BIRO za inženiring,
konsalting, projektiranje in tehnične usluge, Radenci, d.o.o., sedež: Nikole Tesle
14, Radenci, pod vložno št. 1/00681/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev
in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5412587
Osnovni kapital: 1,572.000 SIT
Ustanovitelja: Frangež Tomaž, vstopil
1. 8. 1990, in Frangež Neža, vstopila 20. 5.
1994, oba iz Radencev, Nikole Tesle 14,
vložila po 786.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 1. 7. 1996: 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 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;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje, 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je bila vpisana v sodni register dne
17. 10. 1990 s sklepom Srg 710/90.
Pod šifro 74.14 Podjetniško in poslovno
svetovanje, družba ne sme opravljati dejavnosti arbitraže in pogajanj med managerji in
delavci.
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Rg-43008
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00222 z dne 13. 8. 1996
pri subjektu vpisa AGROIMPEX – trgovsko-prevozno podjetje Genterovci, d.o.o.,
sedež: Genterovci 3/a, Dobrovnik, pod
vložno št. 1/01809/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža
in oseb, pooblaščenih za zastopanje ter njihovih pooblastil s temile podatki:
Matična št.: 5739098
Firma: AGROIMPEX – trgovsko in prevozno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AGROIMPEX, d.o.o.
Sedež: Dobrovnik, Dobrovnik 243
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Šijanec Franc, razrešen 2. 7. 1996; direktorica Šijanec Jožefa, Dobrovnik, Kobilje 116, imenovana 2. 7. 1996, in direktor
Bukovec Štefan, Dobrovnik, Dobrovnik
297, imenovan 2. 7. 1996, oba poslovodja
(direktorja) predstavljata družbo, v zastopanju pa sta omejena tako, da za sklepanje
vsakega pravnega posla nastopata in podpisujeta oba skupno.

storitve v zvezi z audio in video tehniko;
kmetijska proizvodnja in storitve; proizvodnja bazičnih kemičnih izdelkov; predelava
kemičnih izdelkov; visoke gradnje; nizka
gradnja in hidrogradnja; instalacijska in zaključna dela v gradbeništvu.

tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
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 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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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 drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

NOVA GORICA
Rg-26888
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01128 z dne 7. 11. 1995 pri
subjektu vpisa BISTRO, gostinsko podjetje, d.o.o., Kobarid, sedež: Gregorčičeva
23, Kobarid, pod vložno št. 1/00810/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, razširitev dejavnosti in spremembo zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5356016
Firma: ŽONIR, trgovina, gostinstvo in
storitve, d.o.o., Staro selo 57
Skrajšana firma: ŽONIR, d.o.o., Staro
selo
Sedež: Kobarid, Staro selo 57
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Urbančič Darja in Urbančič Zdenko, oba iz Kobarida, Staro selo 57,
vložila po 750.000 SIT, oba vstopila 26. 1.
1990, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Urbančič Zdenko, Kobarid, Staro selo 57, imenovan 26. 1. 1990, namestnik direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost družbe se razširi še na: trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi izdelki; zastopanje in posredovanje v prometu blaga in storitev; storitve
ekonomske propagande, reklame in marketinga; komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev; turistično agencijske storitve; gostinske storitve
prehrane, pijače in nastanitve; organizacija
in izvajanje raznih družabnih, kulturnih, turističnih ter rekreacijskih prireditev in tekmovanj; leasing in izposojanje rekvizitov in
opreme za družabne izgre, igre na srečo in
prireditve ter šport in rekreacija; organiziranje in prevoz blaga in potnikov v cestnem
prometu; menjalniški posli; rent a car; taksi
služba; izposojanje in distribucija filmov,
videokaset, videorekorderjev in kamer, dovoljeno presnemavanje videokaset in druge

Rg-25726
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00515 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa HEKTOR, Trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Pri Hrastu 1, Nova
Gorica, pod vložno št. 1/01088/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in ustanoviteljev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5394830
Sedež: Ajdovščina, Lokarjev drevored 6
Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo 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 kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo 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 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, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
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 obu-
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Rg-20283
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02099 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa LUCIJA TRGOVINA,
d.o.o., Trgovsko podjetje, Tovarniška c.
5, Ajdovščina, sedež: Tovarniška 5, 5270
Ajdovščina, pod vložno št. 1/02574/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo dejavnosti, s temile
podatki:
Matična št.: 5638313
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Trgovsko podjetje LUCY,
d.o.o., Vipava, Gradišče pri Vipavi 29/a,
vstop 30. 4. 1992, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; FRUPO, d.o.o.,
Ljubljana-Črnuče, podjetje za trgovino in
storitve, Ljubljana-Črnuče, Ceneta Štuparja
118, vstop 30. 4. 1992, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi na: proizvodnja in
predelava mesa in mesnih izdelkov; prevoz
blaga v mednarodnem cestnem prometu.

govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnost drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno svestovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

govornost: ne odgovarja; Švagelj Severin,
Štanjel, Hruševica 21, vstopil 4. 1. 1991,
vložil 575.511 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Černe Vojko, Šempeter, Cesta na Čuklje 70A, vstopil 4. 1. 1991, vložil 605.824
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Simsič Edi,
Šempeter, Markova pot 3, vstopil 4. 1. 1991,
vložil 564.143 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šiljac Seka, Metlika, Ul. na trgu 5,
vstopila 4. 1. 1991, vložila 356.750 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Božič Ivan,
Cerkno, Straža 3a, vstopil 4. 1. 1991, vložil
83.488 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Močnik Gabrijel, Cerkno, Doljni Novaki 28,
vstopil 4. 1. 1991, vložil 83.425 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lapajne Simon,
Spodnja Idrija, Govejk 11, vstopil 4. 1.
1991, vložil 14.020 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Stibilj Žarko, Ajdovščina, Ustje
69, vstopil 4. 1. 1991, vložil 1,561.072 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Čermelj Vojko,
Ajdovščina, I. Kosovela 8, vstopil 4. 1.
1991, vložil 179.543 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Koron Evgen, Črniče, Batuje 79,
vstopil 4. 1. 1991, vložil 392.305 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gomizelj Tomo,
Vipava, Vojkova 51, vstopil 4. 1. 1991, vložil 575.195 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mavrič Branko, Dobrovo, Brdice pri
Neblem 4, vstopil 4. 1. 1991, vložil 553.723
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stepančič
Goran, Renče, Vrtoče 16, vstopil 4. 1. 1991,
vložil 591.109 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rusjan Stanislav, Miren, Miren 130,
vstopil 4. 1. 1991, vložil 560.733 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lah Ivo, Dornberk, Kolodvorska 16, vstopil 4. 1. 1991,
vložil 504.337 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Klančič Emil, Renče, Bilje 19a, vstopil 4. 1. 1991, vložil 232.655 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Spačal Zvonko, Kostanjevica, Kostanjevica 106, vstopil 4. 1.
1991, vložil 508.442 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mamilovič Franc, Nova Gorica,
Rada Simonitija 11, vstopil 4. 1. 1991, vložil 699.164 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pavlin Ivan, Nova Gorica, Bevkova 39,
vstopil 4. 1. 1991, vložil 551.449 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Černe Edvin, Renče, Oševljek 33, vstopil 4. 1. 1991, vložil
376.138 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petkovšek Bernard, Idrija, Godovič 1, vstopil 4. 1. 1991, vložil 14.020 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vetrih David, Črniče,
Batuje 28/f, vstopil 17. 5. 1992, vložil
153.272 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Černic Marko, Šempeter pri Gorici, Goriška
16, vstopil 17. 5. 1992, vložil 232.970 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lemut Ivan, Ajdovščina, Polževa 29, vstopil 17. 5. 1992,
vložil 197.921 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mavrič Darko, Ajdovščina, Na livadi
4, vstopil 17. 5. 1992, vložil 135.084 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Terčič Rudi,
Renče, Renški Podkraj 13/A, vstopil 17. 5.
1992, vložil 132.494 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ferenac Milan, Dornberk, Prvačina 27, vstopil 17. 5. 1992, vložil 470.046
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Merlak Anton, Rovte, Rovte 89a, vstopil 17. 5. 1992,
vložil 539.006 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mladovan Franko, Šempas, Ozeljan
19/a, vstopil 18. 11. 1994, vložil 318.037
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bandelj Jože, Branik, Zavino 18, vstopil 18. 11. 1994,

Rg-26824
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00401 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TIK, Tovarna igel Kobarid, d.o.o., sedež: Goriška cesta 5/a, 5222
Kobarid, pod vložno št. 1/00145/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika in akta o ustanovitvi, s temile
podatki:
Matična št.: 5034035
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kravanja Jože, razrešen 31. 5. 1995;
direktor Šerbec Jože, razrešen 31. 5. 1995;
direktor Makuc Julijan, razrešen 28. 2. 1995;
direktor Velišček Branko, Kobarid, Šarfova
ulica 13, imenovan 31. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev. Posli razpolaganja z
nepremičninami ali z njihovim delom ali
posle o obremenitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev ter druge po naravi slične
posle, lahko direktor sklene le na podlagi
predhodnega soglasja skupščine družbe.
Rg-26830
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02347 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa I K L, Podjetje za informatiko, komunikacije in logistiko, Šempeter, d.o.o., sedež: Vrtojbenska 62, 5290
Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/02012/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, s temile podatki:
Matična št.: 5856086
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Rajko, Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 2A in Ilc Jože,
Ajdovščina, Gregorčičeva 14, vstopila 17.
6. 1994 in vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1995:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5154 Tr-

Rg-26833
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02306 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa AVTOMAR, Poslovne storitve, d.o.o., Tolmin, sedež: Poljubinj 89/f,
5220 Tolmin, pod vložno št. 1/02132/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah ter vstop družbenika, s temile podatki:
Matična št.: 5563755
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Avtoprevoz Tolmin,
d.o.o., izstop 14. 7. 1992; Prevoz, Cestnoprometno podjetje, d.d., Tolmin, Poljubinj
89/f, vstop 14. 7. 1992, vložek 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Avtoprevoz Tolmin, Cestnoprometno podjetje, d.d., Tolmin,
Poljubinj 89/f, vstop 19. 12. 1994, vložek
1,490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-26947
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00232 z dne 20. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GATIS-CO, Goriški avtotransport, trgovina in storitve, d.o.o.,
Šempeter pri Gorici, sedež: Žnidarčičeva
15, 5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno
št. 1/01700/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbene pogodbe in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, s temile podatki:
Matična št.: 5496152
Osnovni kapital: 35,821.000 SIT
Ustanovitelji: Kosmač Franc, Idrija, Godovič 19/A, vstop 4. 1. 1991, vložil 383.147
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Nemec
Darko, Miren, Orehovlje 40, vstopil 4. 1.
1991, vložek 587.257 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kosmač Darko, Spodnja Idrija,
Spodnja Idrija 100, vstopil 4. 1. 1991, vložil
341.214 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Škabar Sergej, Miren, Miren 82, vstopil 4.
1. 1991, vložil 564.964 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Brešan Boris, Nova Gorica,
Ul. bratov Hvalič 13, vstopil 4. 1. 1991,
vložil 497.012 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rojc Vinko, Dornberk, Stritarjeva 3,
vstopil 4. 1. 1991, vložil 571.216 SIT, od-
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vložil 797.934 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kogovšek Jožef, Spodnja Idrija, Pod
brezami 12, vstopil 18. 11. 1994, vložil
220.845 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Švigelj Anton, Cerknica, Bezuljak, vstopil
18. 11. 1994, vložil 575.069 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1995:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in
krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina; 1430 Pridobivanje
mineralov za kmetijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Pridobivanje soli; 1450 Pridobivanje drugih rudnin
in kamnin, d.n.; 2852 Splošna mehanična
dela; 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, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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 dodatno opremo za motorna vozila; 50402 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; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina s posameznimi deli in opremo; 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 kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
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 živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, 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; 52653 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 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; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 6010 Železniški promet; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 6023

Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 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.; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov.
Rg-26856
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02163 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa Tolminske strojne tovarne,
proizvodnja strojev in naprav za površinsko obdelavo in zaščito kovin in ostalih
materialov, d.o.o., Tolmin, sedež: Čiginj
63, 5220 Tolmin, pod vložno št. 1/02542/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, vstop
in izstop družbenikov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo in nadzorni
svet, s temile podatki:
Matična št.: 5627516
Firma: GOSTOL – TOLMINSKE
STROJNE TOVARNE, Proizvodnja strojev in naprav za površinsko obdelavo in
zaščito kovin in ostalih materialov, d.o.o.,
Tolmin
Skrajšana firma: GOSTOL – T.S.T.,
d.o.o., Tolmin
Osnovni kapital: 26,621.048,80 SIT
Ustanovitelji: Gostol, goriške strojne tovarne, p.o., Nova Gorica, izstop 25. 5. 1995;
Leban Rajko, Most na Soči, Modrej 27, vstopil 3. 12. 1992, vložil 496.586,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šavli Danijel, Tolmin, Čiginj 9, vstopil 3. 12. 1992, vložil
657.043,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šonc Ciril, Nova Gorica, Bratov Hvalič
96, vstopil 3. 12. 1992, vložil 1,860.086,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Uršič Mitja, Tolmin, Kozaršče 14b, vstopil 3. 12.
1992, vložil 991.849,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Lahanar Angel, Tolmin, Zatolmin 59, vstopil 3. 12. 1992, vložil
1,215.149,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Nuk Dušan, Tolmin, Podbreg 1, vstopil 3. 12. 1992, vložil 1,001.277,20 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Hvala Marijan,
Most na Soči, Podmelec 1/b, vstopil 3. 12.
1992, vložil 1,359.935,20 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Manfreda Danilo, Most na
Soči, Modrej 39b, vstopil 3. 12. 1992, vložil
1,016.030,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Obid Miloš, Tolmin, Na hribih 11,
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vstopil 3. 12. 1992, vložil 1,015.905,70 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kenda Milan,
Tolmin, Prapetno 18, vstopil 3. 12. 1992,
vložil 994.739,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jurman Klavdija, Tolmin, Čiginj
12a, vstopila 25. 5. 1995, vložila 583.228,80
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kenda Metod, Tolmin, Brežič 3, vstopil 25. 5. 1995,
vložil 452.615,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Prezelj Jurij, Tolmin, Volče 54u,
vstopil 25. 5. 1995, vložil 852.689,10 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Murovec Drago, Most na Soči, Modrej 35d, vstopil 25. 5.
1995, vložil 468.853,40 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bašič Bojan, Tolmin, Prekomorskih brigad 8, vstopil 25. 5. 1995, vložil
687.259 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Leban Jože, Most na Soči, Modrej 35d, vstopil 25. 5. 1995, vložil 649.327,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kutin Štefan, Tolmin, Dijaška B, vstopil 25. 5. 1995, vložil
825.519 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ušaj Boris, Most na Soči, Logaršče 26, vstopil 25. 5. 1995, vložil 357.882,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Borovničar Milan, Most na Soči, Podmelec 21, vstopil 25.
5. 1995, vložil 953.330,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Škrlj Zoran, Tolmin,
Volče 54j, vstopil 25. 5. 1995, vložil
590.317,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Linga Janko, Kobarid, Mateličeva 2,
vstopil 25. 5. 1995, vložil 736.511 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lipušček Srečko,
Most na Soči, Prapetno brdo 26, vložil
443.138,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lipušček Franc, Most na Soči, Idrija pri
Bači 11, vstopil 25. 5. 1995, vložil
327.620,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Likar Branko, Tolmin, Soška 7, vstopil
25. 5. 1995, vložil 588.717,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Peršič Dušan, Tolmin, Gregorčičeva 10, vstopil 25. 5. 1995,
vložil 536.416,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gaberšček Davorin, Tolmin, Tumov drevored 21, vstopil 25. 5. 1995, vložil
332.740,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Laharnar Janez, Slap ob Idrijci, Ponikve
56, vstopil 25. 5. 1995, vložil 612.774,90
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fon Dominik, Kobarid, Ladra 42, vstopil 25. 5. 1995,
vložil 226.408,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fortunat Vilijem, Tolmin, Volče
54n, vstopil 25. 5. 1995, vložil 332.333 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ivančič Ciril,
Kobarid, Smast 33, vstopil 25. 5. 1995, vložil 647.603,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bičič Miroslav, Slap ob Idrijci, Šentviška gora 67a, vstopil 25. 5. 1995, vložil
289.422,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Drole Miran, Most na Soči, Podmelec
35, vstopil 25. 5. 1995, vložil 433.245,20
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kragelj
Rajko, Tolmin, Volče 69, vstopil 25. 5.
1995, vložil 527.580,70 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Colja Denis, Dornberk, Prvačina 131a, vstopil 25. 5. 1995, vložil
245.713,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Feltrin Franc, Slap ob Idrijci, Zakraj 7,
vstopil 25. 5. 1995, vložil 330.612,40 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bavdaž Sergej,
Most na Soči, Kanalski lom 18, vstopil 25.
5. 1995, vložil 361.160,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rupnik Rudolf, Renče,
Renški Podkraj 113c, vstopil 25. 5. 1995,
vložil 1,070.192,10 SIT, odgovornost: ne

odgovarja; Obid Štefka, Tolmin, Na hribih
11, vstopila 25. 5. 1995, vložila 603.790,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kralj Majda, Nova Gorica, Gradnikove brigade 17,
vstopila 25. 5. 1995, vložila 488.339,60 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pogornik Darko, Most na Soči, Most na Soči 106, vstopil
25. 5. 1995, vložil 241.280,30 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Manfreda Boštjan,
Tolmin, Volče 91, vstopil 25. 5. 1995, vložil 225.821,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Člani nadzornega sveta: Loncer Jožica
in Laharnar Angel, vstopila 8. 6. 1995 ter
Bašič Bojan, vstopil 5. 6. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1996:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize.

Rg-37871
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01405 z dne 12. 4. 1996 pri
subjektu vpisa MIRAL, Podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Lokavec, sedež: Lokavec 1c, Ajdovščina, pod vložno
št. 1/01373/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5454328
Osnovni kapital: 1,668.474 SIT
Ustanovitelji: Lokar Miran, Ajdovščina,
Lokavec 1c, vstopil 26. 11. 1990, vložil
1,668.474 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26863
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01225 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GRAFIKA VISION-ART,
Grafično podjetje, d.o.o., Volče 118a, sedež:
Volče 118a, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/02211/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o
gospodarskih družbah, s temile podatki:
Matična št.: 5583403
Osnovni kapital: 2,255.000 SIT
Ustanovitelja: Špacapan Viktor in Špacapan Adoksija, oba Tolmin, Volče 118a,
vstopila 9. 3. 1992, vložila po 1,127.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-26867
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01134 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ORT-COMERCE, Trgovina-gostinstvo-storitve, d.o.o., Sela na Krasu, sedež: Sela na Krasu 43, 5296 Kostanjevica na Krasu, pod vložno št.
1/03297/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, s temile podatki:
Matična št.: 5813760
Osnovni kapital: 1,723.000 SIT
Ustanovitelja: Ferfolja Cvetko in Ferfolja Uroš, oba Nova Gorica, Cankarjeva 17,
vstopila 26. 10. 1992, vložila po 861.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-39417
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01556 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa IUS–TEC, Podjetje za
opravljanje intelektualnih storitev, d.o.o.,
Šempeter pri Gorici, sedež: Vrtojbenska
19, Šempeter, pod vložno št. 1/00956/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, izstop družbenikov in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5430828
Osnovni kapital: 1,684.100 SIT
Ustanoviteljica: Šinigoj Igor in Šinigoj
Marjeta, oba izstopila 31. 5. 1994; Lilič Rada, Komen, Komen 118d, vstop 27. 12.
1989, vložek 1,684.100 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šinigoj Igor, razrešen 31. 5. 1994;
direktorica Lilič Rada, imenovana 31. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-39428
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00206 z dne 24. 5. 1996 pod
št. vložka 1/03605/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5947308
Firma: VIRMETALI, Trgovina s kovinami, d.o.o.
Skrajšana firma: VIRMETALI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Vipavska cesta
b.št.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jakovljevič Radivoj, Šabac,
Milana Periča 88, vstop 5. 4. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Markočič Ida, Kojsko, Kojsko 80a,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Jakovljevič Radivoj, Šabac, Milana Periča 88,
oba imenovana 5. 4. 1996.
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 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
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Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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 drobno s tekstilom; 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 kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 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 drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

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; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-39439
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00189 z dne 30. 5. 1996 pod
št. vložka 1/03608/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5943175
Firma: LES i, Trgovina in proizvodnja, d.o.o., Idrija
Skrajšana firma: LES i, d.o.o., Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Idrija, Gore 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Brelih Stanislav, Idrija,
Beblerjeva 6, vstop 3. 4. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Brelih Stanislav, imenovan 3. 4. 1996,
Idrija, Beblerjeva 6, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 30. 5. 1996: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z

Rg-39937
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00527 z dne 9. 1. 1996 pri
subjektu vpisa FLORIMPORT, Proizvodnja in trgovanje, d.o.o., sedež: Tolminskih puntarjev 12, Nova Gorica, pod vložno št. 1/02458/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5605890
Firma: ARIMEX, Proizvodnja in trgovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ARIMEX, d.o.o.
Rg-41468
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01709 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa INIP, podjetje za inženiring, izvajanje, nadzor in projektiranje,
Opatje selo, d.o.o., sedež: Opatje selo 27h,
Kostanjevica na Krasu, pod vložno št.
1/00878/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5379512
Firma: INIP, Podjetje za inženiring, izvajanje, nadzor in projektiranje, d.o.o.,
Opatje selo
Osnovni kapital: 1,831.000 SIT
Ustanovitelj: Lapajne Jelko, Kostanjevica na Krasu, Opatje selo 27h, vstop 1. 12.
1989, vložek 1,813.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost se razširi na: zastopanje in
posredovanje v prometu blaga in storitev.
Rg-41473
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01752 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa SILIČ, d.o.o., Poslovne storitve Miren, sedež: Miren 94a, Miren, pod
vložno št. 1/02636/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5668743
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanoviteljica: Silič Nataša, Miren, Miren 94a, vstop 7. 9. 1992, vložek 1,522.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-41474
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01760 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa TEZA, Podjetje za trgovino in finančni inženiring, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Gradnikove brigade 6, Nova
Gorica, pod vložno št. 1/02868/00 vpisalo
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v sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5720290
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelja: Prinčič Božidar in Prinčič
Ljubica, oba Dobrovo, Vipolže 32a, vstopila 10. 2. 1993, vložila po 756.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenica Prinčič Ljubica, imenovana 22. 9.
1004, Dobrovo, Vipolže 32a, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-41537
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02310 z dne 12. 6. 1996 pri
subjektu vpisa GO–MER, Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Volčja Draga,
sedež: Volčja Draga 42, Volčja Draga,
pod vložno št. 1/01912/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in vpis prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5524709
Osnovni kapital: 3,494.296 SIT
Ustanovitelji: Kuhn Herbert, Engelskirchen-Remerschid, Dumperweg 18, vložek 489.158 SIT, Pjede Herbert, Engelskirchen, Wallefedestr. 12, vložek 489.158 SIT,
Olbrisch Bernhard, Engelskirchen, Dorrenbergeweg 7, vložek 489.158 SIT, Ommer
Siegfried, Lindlar, Industriepark Klause,
vložek 489.266 SIT, Schmitz Udo, Gummersbach-Flaberg, Oskarstr. 11, vložek
489.158 SIT, Zens Leo, Lindlar, Heitplatzchen 16, vložek 699.405 SIT, Knipp Herman, Lindlar, Zur Weide 2, vložek 348.993
SIT, vsi vstopili 10. 10. 1991, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Rozman Jožef, Idrija, Pot Sv. Antona
49, imenovan 21. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 12. 6. 1996: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno posredništvo; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

industrija stavbnega pohištva, izstop 13. 2.
1996; Slovenski odškodninski sklad d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložek
9,793.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana,
Kolodvorska
15,
vložek
9,793.000 SIT, Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek 20,522.000 SIT, upravičenci interne
razdelitve, Volčja Draga, Volčja Draga, vložek 19,586.000 SIT, udeleženci notranjega
odkupa, Volčja Draga, vložek 38,236.000
SIT, vsi vstopili 13. 2. 1996, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pooblastilo za zastopanje je prenehalo Mozetič
Aldu, Renče, Renški podkraj 6/a, ki je bil
razrešen 13. 2. 1996 in imenovan kot direktor, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Hlede Klavdij,
Furlani Danilo in Plesničar Antonija, vsi
vstopili 13. 2. 1996.
Dejavnost, vpisana 7. 6. 1996: 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2521
Proizvodnja plošč, folij, 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; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela: 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-

Rg-41525
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00309 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa BALOH & BRUS, Trgovina, turizem in gostinstvo, d.n.o., sedež:
Podbela 10, Breginj,
pod vložno št.
1/03380/00 vpisalo v sodni register tega sodišča izstop in vstop družbenika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5835526
Ustanovitelj: Marcola Evgen, Kobarid,
Stresova 1, vstop 7. 4. 1995, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Baloh
Lojze, izstopil 7. 4. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Baloh Lojze, razrešen 7. 4. 1995;
družbenik Marcola Evgen, Kobarid, Stresova 1, imenovan 7. 4. 1995, družbo zastopa
in predstavlja samostojno.
Rg-41527
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00133 z dne 13. 6. 1996 pod
št. vložka 1/03613/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev tuje podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5939593
Firma: AUTOPREVOZ – TERETNI
SAOBRAČAJ, Društveno poduzeče Mostar, s.p.o., Podružnica Nova Gorica
Skrajšana firma: Teretni saobraćaj Mostar, s.p.o., Podružnica Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Šempeter pri Gorici, MMP Vrtojba, objekt 2/b
Ustanovitelja: Društveno poduzeće Autoprevoz – Teretni saobračaj Mostar, s.p.o.,
Mostar, Ulica Bišče polje bb, vstop 5. 2.
1996, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Jandrić Jagoda, Nova Gorica, Cankarjeva 44, imenovana 5. 2. 1996, ne sme
sklepati poslov v vrednosti nad 5.000 DEM
brez pisnega soglasja direktorja matičnega
podjetja.
Dejavnost, vpisana 13. 6. 1996: 50101
Trgovina na debelo 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; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-41548
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00179 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MIZAR – industrija stavbnega pohištva Volčja Draga, p.o., sedež:
Volčja Draga 42, Volčja Draga, pod vložno št. 1/00003/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, skrajšane firme, vstop in
izstop družbenikov, vpis kapitala, uskladitev dejavnosti, spremembo zastopnikov,
vpis nadzornega sveta, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5038421
Firma: MIZAR, Industrija stavbnega
pohištva Volčja Draga, d.d.
Skrajšana firma: MIZAR, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 97,930.000 SIT
Ustanovitelji: SLOVENIJALES MIZAR,
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izvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih 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;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.

izdelkov; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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 brezalkoholnimi pijačami; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
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 (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Bončina Aleš, Trnovo pri Gorici, Ravnica
72, vstopil 17. 6. 1994, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Bončina Aleš, imenovan 17. 6. 1994.
Dejavnost se razširi na: uvoz in izvoz.

Rg-41562
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01437 z dne 3. 6. 1996 pri
subjektu vpisa SPORTUR, Podjetje za turizem, šport in trgovino, d.o.o., Idrija,
Staneta Rozmana 33, sedež: Staneta Rozmana 33, Idrija, pod vložno št. 1/01710/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5500907
Firma: SPORTUR, d.o.o., Podjetje za
turizem, šport in trgovino, Idrija
Skrajšana firma: SPORTUR, d.o.o.,
Idrija
Sedež: Idrija, Rožna 4
Osnovni kapital: 6,402.000 SIT
Ustanovitelji: Velikajne Stane in Velikajne Helena, oba Spodnja Idrija, Mladinska 12, oba vstopila 8. 4. 1991, vložila po
2,112.660 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Kobal Matej, Idrija, Gregorčičeva 29,
vstop 31. 12. 1992, vložek 2,176.680 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 3. 6. 1996: 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 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 kolesi, deli in opremo; 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih

Rg-30250
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01473 z dne 28. 12. 1995 pri
subjektu vpisa HORIZONT-TRANS,
Transport-trgovina-turizem, d.o.o., Ravnica, sedež: Ravnica 72, Trnovo, pod vložno št. 1/03287/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, vstop družbenikov, razširitev
dejavnosti in prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5806518
Firma: HORIZONT-TRANS, Transport-trgovina-turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: HORIZONT-TRANS,
d.o.o.
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Šušmelj Ervin, vstopil
10. 5. 1993, in Šušmelj Elvira, vstopila
17. 6. 1994, oba iz Nove Gorice, Gradnikove brigade 47, vložila po 750.000 SIT, ter

Rg-30275
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01264 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa FIRADAS, d.o.o., podjetje
za finančno, računovodsko in davčno svetovanje, Idrija, sedež: Trg M. Tita 2, Idrija, pod vložno št. 1/01909/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in
kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in sedeža ter razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5530890
Firma: FIRADAS, d.o.o., Podjetje za
finančno, računovodsko in davčno svetovanje, Mestni trg 2, Idrija
Sedež: Idrija, Mestni trg 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čuk Marjan, Ljubljana,
Pavšičeva 6, in Erhatič Darja, Ljubljana,
Ellerjeva 17, vstopila 6. 11. 1991, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost se razširi na: revidiranje računovodskih izkazov; fotokopiranje in razmnoževanje; gostinstvo in turistično posredovanje; šport in rekreacijo.
Rg-30282
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00603 z dne 7. 12. 1995 pod
št. vložka 1/03551/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5925061
Firma: MURENC TRADE, Posredništvo in trgovina, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: MURENC TRADE,
d.o.o., Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Bratov Hvalič 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Murenc Silvan in Murenc
Milojka, oba iz Nove Gorice, Bratov Hvalič
4, vstopila 3. 11. 1995, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Murenc Silvan, imenovan 3. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 12. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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; 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
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kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
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, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo 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 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi 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
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;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 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 organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6711 Storitve finančnih trgov; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9303 Druge storitve za nego telesa.

poti, rasti in ostalo psihološko svetovanje;
založništvo (izdelava, izdajanje, prodaja
strokovne in ostale dokumentacije in literature); promocijsko-reklamna dejavnost (izdelava celovite podobe in reklamiranje pravnih oseb, krajev, naravnih znamenitosti
ipd.); storitve s področja notranjega in zunanjega designa ter opremljanja; turistično
agencijski posli; gostinske storitve prehrane
in pijače; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi; področje drugih dejavnosti – organizacija in izvajanje strojno tehničnih del za objekte visokih in nizkih gradenj, inženiring, projektiranje in nadzorstvo; razvijanje, projektiranje,
izdelava, montaža, servisiranje in popravila
procesne in transportne opreme; projektiranje, vzdrževanje in servisiranje računalniške, programske in strojne opreme; leasing računalniške, procesne in transportne
opreme; uvoz in izvoz vsega neživilskega
blaga.

Rg-30293
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01221 z dne 6. 12. 1995 pod
št. vložka 1/01946/02 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 5537541
Firma: KOPO, Računalniško in poslovno izobraževanje, d.o.o., Renče, Podružnica Ljubljana
Pravno org. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Podlimbarskega ulica 35
Ustanovitelj: KOPO, Računalniško in
poslovno izobraževanje, d.o.o., Renče, Lukežiči 38a, vstop 11. 5. 1994, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Kosič Herman, Nova Gorica, Gregorčičeva 15 in Možina Podbršček Ingrid, Renče, Lukežiči 38a, imenovana 11. 5. 1994,
zastopata podružnico brez omejitev.
Dejavnost: posredovanje in organizacija
intelektualnih storitev s področja računalništva in družboslovnih ved – izobraževalne
storitve z računalniškega, poslovnega in
ostalih področij (organizacija in izvajanje
vseh vrst tečajev, seminarjev, posameznega
usposabljanja ipd.); svetovanje s področja
poslovanja, vodenja in organizacije, kadrovanja, upravljanja s človeškimi viri pravnih
in fizičnih oseb; izvajanje psiholoških pregledov, izdelava kadrovskega ter osebnostnega profila ljudi in izvajanje kadrovske selekcije; svetovanje poklicne in življenjske

Rg-30294
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01220 z dne 6. 12. 1995 pod
št. vložka 1/01946/01 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 5855861
Firma: KOPO, Računalniško in poslovno izobraževanje, d.o.o., Renče, Podružnica Nova Gorica
Pravno org. oblika: domača podružnica
Sedež: Nova Gorica, Kidričeva 9
Ustanovitelj: KOPO, Računalniško in
poslovno izobraževanje, d.o.o., Renče, Renče, Lukežiči 38a, vstop 11. 5. 1994, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Kosič Herman, Nova Gorica, Gregorčičeva 15, in Možina Podbršček Ingrid, Renče, Lukežiči 38a, imenovana 11. 5. 1994,
zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost: posredovanje in organizacija
intelektualnih storitev s področja računalništva in družboslovnih ved: izobraževalne
storitve z računalniškega, poslovnega in
ostalih področij (organizacija in izvajanje
vseh vrst tečajev, seminarjev, posameznega
usposabljanja ipd.); svetovanje s področja
poslovanja, vodenja in organizacije, kadrovanja, upravljanja s človeškimi viri pravnih
in fizičnih oseb; izvajanje psiholoških pregledov, izdelava kadrovskega ter osebnostnega profila ljudi in izvajanje kadrovske
selekcije; svetovanje poklicne in življenjske poti, rasti in ostalo psihološko svetovanje; založništvo (izdelava, izdajanje, prodaja strokovne in ostale dokumentacije in literature); promocijsko-reklamna dejavnost
(izdelava celovite podobe in reklamiranje
pravnih oseb, krajev, naravnih znamenitosti
ipd.); storitve s področja notranjega in zunanjega designa ter opremljanja; turistično
agencijski posli; gostinske storitve prehrane
in pijače; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi; področje drugih dejavnosti – organizacija in izvajanje strojno tehničnih del za objekte visokih in nizkih gradenj, inženiring, projektiranje in nadzorstvo; razvijanje, projektiranje,
izdelava, montaža, servisiranje in popravila
procesne in transportne opreme; projektiranje, vzdrževanje in servisiranje računal-
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niške, programske in strojne opreme; leasing računalniške, procesne in transportne
opreme; uvoz in izvoz vsega neživilskega
blaga.

jetje za proizvodnjo svetlobnih teles in
opreme, d.o.o., Industrijska 5, Nova Gorica, sedež: Industrijska 5, Nova Gorica,
pod vložno št. 1/03349/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep sodišča o začetku stečaja ter spremembo firme in zastopnika s temile podatki:
Firma: MEBLO SVETILA, Podjetje za
proizvodnjo svetlobnih teles in opreme,
d.o.o., Industrijska 5, Nova Gorica – v
stečaju
Skrajšana firma: MEBLO SVETILA,
d.o.o., Nova Gorica – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Živec Jožef Zvonimir, razrešen 11. 1.
1996; stečajna upraviteljica Vuga Dragica,
Solkan, IX. korpus 96, imenovana 11. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
S sklepom opr. št. Srg 13/96 z dne 15. 1.
1996 se vpiše sklep tega sodišča o začetku
postopka stečaja opr. št. St 22/95 z dne
11. 1. 1996.

Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4532 Izolacijska dela; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-32497
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00500 z dne 12. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MLINOTEST, Živilska industrija d.d., sedež: Tovarniška ulica 14,
Ajdovščina, pod vložno št. 1/00069/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti, spremembo članov nadzornega
sveta in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5132061
Člani nadzornega sveta: Šuštar Boris,
Kneževič Milan, Čotar Silvester, Kalin Emil
in Krečič Jože, izstopili 12. 6. 1995; Lavrič
Mitja, Žnidaršič-Kranjc Alenka, Lovrič Bojan, Trošt Zorislav in Plešnar Vladimir, vstopili 12. 6. 1995.
Dejavnost, vpisana 12. 1. 1996: 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 6024 Cestni tovorni promet; 7470
Čiščenje stavb.
Sprememba statuta z dne 31. 8. 1995.

Rg-32503
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01774 z dne 11. 1. 1996 pri
subjektu vpisa TRINPEX, Podjetje za trgovino in transport, d.o.o., Šempeter pri
Gorici, sedež: Bratuževa 4, Šempeter pri
Gorici, pod vložno št. 1/00638/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, izstop družbenika in uskladitev dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5323703
Osnovni kapital: 3,620.000 SIT
Ustanovitelji: Peršolja Robert in Peršolja Ingrid, oba iz Šempetra, Vrtojbenska 19,
vstopila 20. 12. 1989, vložila po 1,810.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Hmeljak
Darij, izstopil 4. 10. 1994.
Dejavnost, vpisana 11. 1. 1996: 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321

Rg-30295
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01145 z dne 6. 12. 1995 pri
subjektu vpisa KOPO, Storitve in trgovina, d.o.o., Renče, sedež: Lukežici 38a,
Renče, pod vložno št. 1/01946/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in skrajšane firme
ter dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5537541
Firma: KOPO, Računalniško in poslovno izobraževanje, d.o.o., Renče
Skrajšana firma: KOPO, izobraževanje,
d.o.o., Renče
Osnovni kapital: 1,687.000 SIT
Ustanovitelja: Kosič Herman, Nova Gorica, Gregorčičeva 15 in Možina Podbršček
Ingrid, Renče, Lukežiči 38a, vstopila 29. 6.
1990, vložila po 843.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Sedanja dejavnost družbe se razširi z naslednjim: založništvo (izdelava, izdajanje
strokovne in ostale literature); promocijskoreklamna dejavnost (izdelava celovite podobe in reklamiranje pravnih oseb, krajev,
naravnih znamenitosti ipd.); izobraževalne
storitve z računalniškega, poslovnega in
ostalih področij (organizacija in izvajanje
vseh vrst tečajev, seminarjev, posameznega
usposabljanja ipd.); svetovanje s področja
poslovanja, vodenja in organizacije, kadrovanja, upravljanja s človeškimi viri pravnih
in fizičnih oseb; izvajanje psiholoških pregledov, izdelava kadrovskega ter osebnostnega profila ljudi in izvajanje kadrovske
selekcije; svetovanje poklicne in življenjske poti, rasti in ostalo psihološko svetovanje; uvoz in izvoz vsega neživilskega blaga.
Iz obstoječe dejavnosti se brišejo: organiziranje kooperativ in inženiring pri ustanavljanju podjetij; izdelava in distribucija
strokovne dokumentacije; organizacija tečajev in seminarjev; zastopanje domačih
firm v prometu blaga in storitev; zunanjetrgovinski posli, ki so vpisani v sodnem registru.
Rg-32491
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01019 z dne 17. 1. 1996 pri
subjektu vpisa AMEBO, Transport in trgovina, d.o.o., Šempeter pri Gorici, sedež:
MMP Vrtojba, Šempeter pri Gorici, pod
vložno št. 1/01583/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5478375
Osnovni kapital: 1,502.248 SIT
Ustanoviteljica: Perko Metka, Nova Gorica, Cankarjeva 28, vstop 5. 2. 1991, vložek 1,502.248 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32494
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00013 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MEBLO SVETILA, Pod-

Rg-32502
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00566 z dne 11. 1. 1996 pod
št. vložka 1/03558/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5919843
Firma: SA-MIK, Prevozi, gradbeništvo,
gostinstvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: SA-MIK, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Col, Vodice 10
Osnovni kapital: 2,070.000 SIT
Ustanovitelj: Sajevic Miklavž, Col, Vodice 10, vstop 23. 10. 1995, vložek
2,070.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sajovic Miklavž, imenovan 23. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 1. 1996: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
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Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8511 Bolnišnična zdravstvena dejavnost; 8512 Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistična ambulantna
dejavnost; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
85142 Alternativne oblike zdravljenja;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.;
8531 Institucionalno socialno varstvo;
85312 Dejavnost posebnih socialnovarstvenih zavodov za odrasle; 85313 Dejavnost
socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov; 85315 Druge oblike institucionalnega varstva; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina 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 kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-32512
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00386 z dne 8. 1. 1996 pri
subjektu vpisa VID, d.o.o., Zdravstvena
dejavnost, Šempter pri Gorici, sedež: Ivana Suliča 16/b, Šempeter pri Gorici, pod
vložno št. 1/03279/00 vpisalo v sodni register tega sodišča izstop družbenika in uskladitev dejavnosti s Standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5803869
Ustanovitelja: Šalamun Franc, Šempter
pri Gorici, I. Suliča 16/b, vstop 12. 2. 1993,
vložek 2,728.660 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pfeifer Vladimir, izstop 29. 5. 1995.
Dejavnost, vpisana 8. 1. 1996: 2213 Izdajanje revij in periodike; 2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442 Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih industrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju

Rg-32516
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00573 z dne 4. 6. 1996 pod
št. vložka 1/03555/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5924812
Firma: TECNOCOM-TRADE, Trgovina in posredništvo, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: TECNOCOM-TRADE,
d.o.o., Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Matevža Veluščka 6
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelji: Baline Mikhail-Izrajlevič,
Moskva, Ul. Krasnobogatyzskaya 19-2; Slavia Plus, Volgograd, Ul. Lenina 13, in Šerbinin Jurij-Aleksandrovič, Volgograd, Ul.
Mira 6, AP. 43, vložili po 310.000 SIT, ter
Černuš Maks, Nova Gorica, Matevža Veluščka 6, vložil 620.000 SIT, vstopili
20. 10. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Černuš Maks, imenovan 20. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 6. 1996: 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, 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, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijača-

Rg-32545
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00189 z dne 25. 1. 1996 pri
subjektu vpisa M.P.M. trade, import-export, d.o.o., sedež: Gregorčičeva 10, Kobarid, pod vložno št. 1/00374/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v k.d., spremembo firme, skrajšane
firme, uskladitev dejavnosti s Standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5297931
Firma: MAŠERA, Proizvodnja in posredovanje, k.d., Kobarid
Skrajšana firma: MAŠERA, k.d., Kobarid
Pravno org. oblika: komanditna družba
Ustanovitelji: Mašera Marko Peter, Kobarid, Gregorčičeva 10, vložek 1.200 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Mašera Metoda, Kobarid, Gregorčičeva 10 in Rutar Jožko, Tolmin, Volarje 4,
vložila po 400 SIT, odgovornost: ne odgovarjata – vstopili 17. 10. 1989.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mašera Marko Peter, razrešen 20. 3. 1995, kot
začasni direktor in imenovan za družbenika, ki kot komplementar zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
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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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo 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 gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 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; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile.

2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 2852 Splošna mehanična dela;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično sodelovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1996: 0113
Vinogradništvo, pridelovanje sadja, začimb
in rastlin za proizvodnjo pijač; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 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, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja 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 gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
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
strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo 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; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi 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 proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7411 Pravno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pripojitev družbe PRIVIN, Pridelava in
trženje vin, Nova Gorica, d.o.o., IX. korpus 72, Solkan, vpisane na reg. vl.
1/637/00, na podlagi pripojitvene pogodbe
z dne 23. 5. 1994.

Rg-32557
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00637 z dne 23. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ROTO INOX, Proizvodnja
in prodaja, d.o.o., sedež: Vinka Vodopivca 45, Kromberk, Nova Gorica, pod vložno št. 1/02982/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža ter razširitev in uskladitev dejavnosti s Standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5721989
Sedež: Nova Gorica, Prvomajska 39
Dejavnost, vpisana 23. 1. 1996: 1596
Proizvodnja piva; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;

Rg-32560
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01804 z dne 22. 1. 1996 pri
subjektu vpisa TD BIRO, Projektiranje,
inženiring, trgovina, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: IX. korpus 72, Solkan, pod vložno
št. 1/02843/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, vstop novih
družbenikov, uskladitev dejavnosti in pripojitev družbe PRIVIN, d.o.o., Nova Gorica, s temile podatki:
Matična št.: 5713412
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Simčič Antonija, Kojsko,
Dolenje Cerovo 37, vstopila 11. 12. 1992,
ter Simčič Izidor, Kojsko, Dolenje Cerovo
37; Miessner Frank, Leverkusen, Friesnweg
45, in Pintar Boris, Gorizia, Via Trento 14,
vstopili 23. 5. 1994, vsak od njih je vložil
po 400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
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Rg-32564
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00548 z dne 22. 1. 1996 pod
št. vložka 1/03562/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 5921830
Firma: KIBELA, Zavod uporabnih in
drugih umetnosti in promocije
Skrajšana firma: KIBELA
Pravno org. oblika: zavod
Sedež: Šempas, Grad Ozeljan
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanoviteljica: Rodman Nada, Šempas,
Ozeljan 26 A, vstop 4. 10. 1995, vložek
20.000 SIT, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Rodman Nada, imenovana 4. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 1. 1996: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7440 Ekonomska propaganda; 8042
Drugo izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9112 Dejavnost strokovnih združenj; 921 Filmska in videodejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij.

dejavnostjo družbe; nakup delnic oziroma
poslovnih deležev v dolgoročno lastništvo
in njihovo prodajo; vzpostavitev in ukinjanje bančnih povezav.
Člani nadzornega sveta: Jež Jurij, Lepenik Branko in Lapajne Peter, vstopili 12. 6.
1995.
Dejavnost, vpisana 18. 1. 1996: 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 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 tobačnimi izdelki v specializiranih 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
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 pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, 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 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;

5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
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
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem.

Rg-32567
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00404 z dne 18. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MERCATOR-RUDAR, trgovina na debelo in drobno ter gostinstvo,
d.o.o., Idrija, sedež: Lapajnetova 1, Idrija, pod vložno št. 1/00073/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
firme in osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnikov in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5000106
Firma: MERCATOR-RUDAR, Trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Idrija
Osnovni kapital: 314,772.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,
d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstop 5. 12.
1989, vložek 314,772.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vastič Andrej in Lapajne Peter, razrešena 12.
6. 1995; direktorica Leskovec Ivanka, Idrija, Beblerjeva 2, ki od 12. 6. 1995 zastopa
družbo z omejitvijo, da mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za naslednje posle:
pridobivanje, odtujitev in obremenitev nepremičnin; ustanavljanje in ukinjanje družb
in podružnic doma in v tujini; investicije,
prodajo ali nakup osnovnih sredstev, ki v
poslovnem letu presegajo zneske, določene
v vsakokratnem veljavnem gospodarskem
načrtu koncerna; nakup ali prodajo patentov, blagovnih znamk, najetje in dajanje kredita ter poroštev, če ti posli niso predvideni
v letnem planu družbe ali niso v zvezi z

Rg-32569
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02614 z dne 18. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MENGORE, Inženiring in
trgovina, d.o.o., Volče 72, Tolmin, sedež:
Volče 72, Tolmin, pod vložno št.
1/03043/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, izstop družbenika
in spremembo pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5756189
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gabršček Danica, Tolmin,
Volče 72, vložila 300.000 SIT, in Marin
Leopold, izstopil 22. 12. 1994, odgovornost: ne odgovarjata; Svetičič Branko, Tolmin, Volče 36, vložil 1,200.000 SIT, vstopila 7. 5. 1993.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Svetičič Branko, razrešen 22. 12. 1994, kot
družbenik in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-32572
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00163 z dne 18. 1. 1996 pri
subjektu vpisa GRAFIKART, Export-import, trgovina, Vrtojba, d.o.o., sedež:
Krožna cesta 30, Vrtojba, Šempeter pri
Gorici, pod vložno št. 1/01204/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme in skrajšane firme, uskladitev dejavnosti s Standardno klasifikacijo in uskladitev akta z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5416990
Firma: GRAFIKART, Turk & Co.,
Grafična dejavnost in trgovina, d.n.o., Vrtojba
Skrajšana firma: GRAFIKART, Turk
& Co., d.n.o., Vrtojba
Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Turk Darko in Turk Vojka, oba iz Šempetra, Krožna cesta 30, vstopila 3. 9. 1990, vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Turk
Darko, razrešen 21. 3. 1995, kot družbenik
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in imenovan za namestnika direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 1. 1996: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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 kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo 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 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 Trgovi-

na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 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 zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, 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 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 drobno s tekstilom; 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 kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 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 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 drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

spremembo pooblastil zastopnika, uskladitev akta z zakonom o gospodarskih družbah
in zaokrožitev zneska kapitala s temile podatki.
Matična št.: 5033454
Firma: METALFLEX, Družba za proizvodnjo industrijske opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: METALFLEX, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 98,877.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 5. 10. 1992, vložek 98,877.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Fon Igor, Tolmin, Cirila Kosmača 4,
ki od 19. 12. 1994 zastopa družbo z omejitvijo, da posle razpolaganja z nepremičninami ali z njihovim delom ali posle o obremenitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev
ter druge po naravi podobne posle lahko
sklene le na podlagi predhodnega soglasja
skupščine družbe.
Dejavnost, vpisana 18. 1. 1996: 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-32574
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02069 z dne 18. 1. 1996 pri
subjektu vpisa METALFLEX, Družba za
proizvodnjo industrijske opreme, d.d.,
Tolmin, sedež: Poljubinj 89e, Tolmin, pod
vložno št. 1/00066/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o., spremembo firme, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s

Rg-32575
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01879 z dne 17. 1. 1996 pri
subjektu vpisa METALFLEX, Družba za
proizvodnjo industrijske opreme, d.d.,
Tolmin, sedež: Poljubinj 89e, Tolmin, pod
vložno št. 1/00066/00 vpisalo v sodni register tega sodišča izstop družbenika s temile
podatki:
Matična št.: 5033454
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, vstop 5. 10. 1992,
vložek 98,876.680 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Republika Slovenija, izstop 4. 7.
1994.
Rg-32736
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00636 z dne 11. 1. 1996 pod
št. vložka 1/03557/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5929989
Firma: AFIT, Proizvodnja in trgovina,
d.o.o.
Skrajšana firma: AFIT, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Miren, Miren 129
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Petejan Pavel in Petejan
Robert, oba iz Mirna 5G, Petejan Boris, Miren 271, in Petejan Patricija, Šempeter pri
Gorici, Obmejna cesta 21, vstopili 11. 11.
1995, vložili po 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Petejan Robert, imenovan 11. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 1. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo 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
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 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; 5231

Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 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 kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
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 aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 5321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 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.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7411
Pravno svetovanje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-33920
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00620 z dne 1. 2. 1996 pri
subjektu vpisa LANA, d.o.o., Trgovskokmetijsko podjetje, Idrija, sedež: Vojkova 2, Idrija, pod vložno št. 1/03173/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5770386
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vončina Jožef, razrešen 10. 11. 1995;
Pirih Milojka, Spodnja Idrija, Šolska 3, imenovana 24. 11. 1995, za v.d. direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-33919
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00384 z dne 2. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ZIDGRAD, Splošno gradbeno podjetje, d.o.o., Idrija, sedež: Vojkova 8, Idrija, pod vložno št. 1/00179/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s Standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5075955
Dejavnost, vpisana 2. 2. 1996: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah.

Rg-33923
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02111 z dne 1. 2. 1996 pri
subjektu vpisa UPI, Podjetje za urbanizem, planiranje, projektiranje in inženiring, d.o.o., Tolmin, sedež: Tumov drevored 15, Tolmin, pod vložno št. 1/01432/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, povečanje kapitala,
vstop in izstop družbenikov, nadzorni svet,
uskladitev akta in kapitala z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5442052
Osnovni kapital: 4,314.000 SIT
Ustanovitelji: Černilogar Ivan, Tolmin,
Prekomorskih brigad 12, vložek 372.904
SIT; Gorščak Danica, Tolmin, Bevkova 16,
vložek 416.304 SIT; Kozorog Danilo, Tolmin, Na hribih 17, vložek 416.304 SIT; Kozorog Dragica, Tolmin, Na hribih 17, vložek 372.904 SIT; Kranjc Milojka, Tolmin,
Gregorčičeva 8, vložek 329.525 SIT; Manfreda Lidija, Tolmin, Poljubinj 86, vložek
329.526 SIT in Rustja Marjanca, Anhovo,
Zalog 3, Deskle, vložek 329.526 SIT, ki so
vstopili 12. 12. 1990, ter Ambrožič Anica,
Grahovo ob Bači, Grahovo 45/E, vložek
217.007 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska 15, vložek 380.000 SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložek 380.000 SIT, in Sklad
Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vložek 770.000 SIT, ki so
vstopili 9. 5. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo; Zavod za razvoj in plan, izstopil 9.
5. 1994.
Članice nadzornega sveta: Kranjc Milojka, Černilogar Milojka in Ambrožič Anica,
vstopile 10. 8. 1994.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. 79/0036/94TT
z dne 26. 4. 1995.
Rg-33925
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 9600022 z dne 1. 2. 1996 pod št.
vložka 1/03565/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5930235
Firma: STONES, Zastopstva in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: STONES, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Novo Gorica, Vipavska 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Massi Paolo, Trst, Cologna
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41, vstop 5. 1. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Massi Paolo, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Gregorič Jordana,
Nova Gorica, Vodovodna pot 6, imenovana
5. 1. 1996.
Dejavnost, vpisana 1. 2. 1996: 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 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 kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
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 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, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, naprava-

mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja.

gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni promet; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-33926
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00605 z dne 5. 2. 1996 pri
subjektu vpisa TRI-STAR, izvoz-uvoz,
d.o.o., Trgovina Nova Gorica, sedež: Kidričeva 18, Nova Gorica, pod vložno št.
1/03500/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža ter uskladitev dejavnosti s Standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5900905
Firma: TRI-STAR, izvoz-uvoz, d.o.o.,
Trgovina Ajdovščina
Skrajšana firma: TRI-STAR, d.o.o., Ajdovščina
Sedež: Ajdovščina, Prešernova 2/b
Dejavnost, vpisana 5. 2. 1996: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi

Rg-33927
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00115 z dne 2. 2. 1996 pri
subjektu vpisa LIMO, d.o.o., Trgovina in
gostinstvo Kobarid, sedež: Mučeniška 5c,
Kobarid, pod vložno št. 1/00371/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah ter uskladitev dejavnosti s Standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5295386
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kavčič Robert, Kobarid,
Trg svobode 11, in Cezar Ostan, Bovec,
Klanec 44, vstopila 4. 12. 1989, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kavčič Robert, razrešen 31. 12. 1994, kot v.d.
direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 2. 1996: 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno 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 kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 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; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
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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,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino in navigacijo; 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, 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;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
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 organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6420 Telekomunikacije; 65122 Dejavnost hranilnic; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno posredništvo;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 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; 7460 Poizvedovalna dejavnost in varovanje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in

televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo; 92712 Dejavnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9304 Pogrebne storitve.

rastlinami; 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; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

Rg-33928
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00008 z dne 2. 2. 1996 pri
subjektu vpisa SMA, Avtoprevozništvo, lesne storitve na terenu in svetovanje,
d.o.o., sedež: Gradišče nad Prvačino 78,
Renče, pod vložno št. 1/00397/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5373786
Dejavnost, vpisana 2. 2. 1996: 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanična dela; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje 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 vozili; 50103 Posredništvo 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; 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, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in

Rg-33929
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00544 z dne 2. 2. 1996 pri
subjektu vpisa DOM, stanovanjsko gospodarstvo, Nova Gorica, p.o., sedež: Delpinova 8, Nova Gorica, pod vložno št.
1/00554/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, vstop in izstop družbenikov, uskladitev dejavnosti, spremembo zastopnika in
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5298687
Firma: DOM, Stanovanjsko gospodarstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: DOM, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 33,257.000 SIT
Ustanovitelji: Samoupravna stanovanjska skupnost, Nova Gorica, Delpinova 8,
izstopila 2. 10. 1995; Gruber Vera, Nova
Gorica, Cankarjeva 84, vložek 360.000 SIT;
Pavlin Mišček Branka Ana, Nova Gorica,
Ul. 25. maja 77, Rožna dolina, vložek
560.000 SIT; Uršič Štefanija, Nova Gorica,
Kajuhova 6, vložek 560.000 SIT; Kavčič
David, Nova Gorica, XXX. divizije 15 B,
vložek 1,710.000; Tabaj Milena, Nova Gorica, Rada Simonitija 25, vložek 560.000
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SIT; Bovcon Alenka, Šempas 33/G, vložek
1,627.000; Humar Darija, Nova Gorica,
Gradnikove brigade 47, vložek 540.000 SIT;
Cej Milojka, Grgar 74, vložek 720.000 SIT;
Badalič Jožefa, Šempas 61/c, vložek
760.000 SIT; Mišček Miran, Nova Gorica,
Ul. 25. maja 77, vložek 60.000 SIT; Lipovž
Jožef, Šempas, Osek 1/A, vložek 240.000
SIT; Pavlin Adrijan, Šempas, Osek 1/A, vložek 120.000 SIT; Humar Andrej, Nova Gorica, Gradnikove brigade 47, vložek 60.000
SIT; Humar Lilijana, Nova Gorica, Gradnikove brigade 47, vložek 120.000 SIT; Gulin
Angela, Kal, Banjšice 4, vložek 320.000
SIT; Badalič Martina, Šempas 61/C, vložek
120.000 SIT; Košuta Marija, Šempas 61/C,
vložek 240.000 SIT; Badalič Danijel, Šempas 61/C, vložek 240.000 SIT; Cej Tomaž,
Grgar 67/A, vložek 150.000 SIT; Cej Tatjana, Grgar 74, vložek 60.000 SIT; Cej Marino, Grgar 74, vložek 240.000 SIT; Uršič
Stojan, Miren 221, vložek 240.000 SIT; Uršič Marija, Miren 221, vložek 240.000 SIT;
Tabaj Metka, Nova Gorica, Rada Simonitija
25, vložek 120.000 SIT; Tabaj Aldo, Nova
Gorica, Rada Simonitija 25, vložek 240.000
SIT; Tabaj Maja, Nova Gorica, Rada Simonitija 25, vložek 60.000 SIT; Kavčič Luka,
Nova Gorica, XXX. divizije 15/B; Kavčič
Snežana, Nova Gorica, XXX. divizije 15/B,
vložek 180.000 SIT; Kavčič Valerija, Dornberk, Vodnikova ulica 31, vložek 240.000
SIT; Bovcon Mitja, Šempas 33/G, vložek
120.000 SIT; Bovcon Robert, Šempas 33/G,
vložek 150.000 SIT; Mladovan Alojz, Šempas 33/G, vložek 240.000 SIT; Mladovan
Olga, Šempas 33/G, vložek 240.000 SIT;
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, vložek 15,100.000 SIT; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, 3,330.000 SIT; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, vložek
3,330.000 SIT, vstopili 2. 10. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kavčič David, ki od 20. 6. 1995 zastopa
družbo brez omejitev, in Bovcon Alenka,
imenovana 20. 6. 1995, ki kot vodja finančno komercialnih poslov zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 2. 1996: 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije št. LP 00333/007021995/ST z dne 10. 10. 1995.

uskladitev dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika in
uskladitev akta z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5038430
Firma: MEBLO HOLDING, Družba za
upravljanje, razvoj in financiranje, d.o.o.,
Nova Gorica
Skrajšana firma: MEBLO HOLDING,
d.o.o., Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Štokelj Franc, Šempter pri Gorici,
Ulica na Lokvi 7, ki od 21. 12. 1994 zastopa
družbo z omejitvijo, da posle razpolaganja
z nepremičninami ali z njihovim delom ali
posle o obremenitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev ter druge po naravi podobne
posle lahko sklene le na podlagi predhodnega soglasja skupščine družbe.
Dejavnost, vpisana 2. 2. 1996: 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712 Posredništvo z vrednostnimi
papirji; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o
gospodarskih družbah, razširitev dejavnosti
in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5689473
Osnovni kapital: 1,607.747 SIT
Ustanovitelja: Žgur Branko in Žgur
Alenka, oba iz Mirna 124/A, vstopila 17.
12. 1992, vložila po 803.873,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Žgur Alenka, imenovana 11. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost se razširi na: skladiščne storitve in manipulacijo z blagom.

Rg-33930
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02070 z dne 2. 2. 1996 pri
subjektu vpisa MEBLO HOLDING, Družba za upravljanje, razvoj in financiranje,
d.d., Nova Gorica, sedež: Industrijska 5,
Nova Gorica, pod vložno št. 1/00067/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o., spremembo firme,

Rg-33931
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00625 z dne 5. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ZIDGRAD, Splošno gradbeno podjetje, d.o.o., Idrija, sedež: Vojkova 8, Idrija, pod vložno št. 1/00179/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5075955
Dejavnost, vpisana 5. 2. 1996: 2852
Splošna mehanična dela; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7430 Tehnični preizkusi in analize.
Rg-33933
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01261 z dne 6. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ŽGUR, Inženiring opreme
objektov, d.o.o., Miren, sedež: Miren
124A, Miren, pod vložno št. 1/02777/00

Rg-33934
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02610 z dne 5. 2. 1996 pri
subjektu vpisa EXIMO, Trgovina, turizem, Šempeter pri Gorici, d.o.o., sedež:
Bratuževa 13, Šempeter pri Gorici, pod
vložno št. 1/00914/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in sedeža, razširitev in uskladitev dejavnosti s Standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5332222
Firma: EXIMO, Trgovina, turizem,
proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: EXIMO, d.o.o.
Sedež: Renče, Bilje 65
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Mozetič Darjo, Renče, Bilje 65, vstop 22. 11. 1989, vložek 2,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 5. 2. 1996: 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 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 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5119 Posredništvo 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 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, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
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 gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
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ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
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 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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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 drobno s tekstilom; 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 kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 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 drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, 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 pijač in napitkov 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 kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo; 92712 Dejavnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

vložek 330.000 SIT; Kobal Alojzij, Col, Sanabor 9, vložek 380.000 SIT; Jež Nevenka,
Vipava, Goriška 4, vložek 330.000 SIT; Vodopivec Jožko, Dobravlje, Kamnje 64, vložek 330.000 SIT; Bukovič Ivan, Vipava,
Gradišče 48, vložek 380.000 SIT; Kompara
Valentin, Ajdovščina, Lokavec 97, vložek
370.000 SIT; Kranjc Marjan, Vipava, Budanje 25, vložek 380.000 SIT; Božič Jožef,
Vipava, Budanje 124, vložek 380.000 SIT;
Klemše Alojz, Ajdovščina, Ustje 74, vložek
380.000 SIT; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložek
3,290.000 SIT; Republika Slovenija, Občina Ajdovščina, Ajdovščina, Gregorčičeva
20, vložek 35,510.000 SIT; Odškodninski
sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložek
1,650.000 SIT; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek 1,650.000 SIT,
vstopili 28. 7. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vitežnik Alojz, Ajdovščina, IV. Prekomorska
72, razrešen 28. 7. 1995, kot direktor in
imenovan za v.d. direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 2. 1996: 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 4020
Proizvodnja plina; distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 4521 Splošna gradbena
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene; 9304
Pogrebne storitve.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00469/00843-1995/IJS z dne 27. 11. 1995.

Rg-33940
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00597 z dne 2. 2. 1996 pri
subjektu vpisa Komunalno stanovanjsko
podjetje, p.o., Ajdovščina, sedež: Goriška
25/b, Ajdovščina, pod vložno št.
1/00734/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, sedeža in ustanoviteljev, kapital,
uskladitev dejavnosti in spremembo zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5210461
Firma: Komunalno stanovanjska družba, d.o.o., Ajdovščina
Skrajšana firma: KSD, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ajdovščina, Goriška c. 23b
Osnovni kapital: 51,980.000 SIT
Ustanovitelji: DO GOP, TOZD, Komunala, Ajdovščina, izstopil 28. 7. 1995; Krkoč Slavko, Dobravlje, Potoče 21/B, vložek
330.000 SIT; Rudolf Mirko, Col, Vodice 8,
vložek 190.000 SIT; Lavrenčič Ivan, Vipava, Vrhpolje 7/A, vložek 330.000 SIT; Tomažič Igor, Vipava, Duplje 21, vložek
90.000 SIT; Krapež Franc, Ajdovščina, Otlica 37, vložek 190.000 SIT; Sajevic Ivan,
Col, Vodice 10, vložek 280.000 SIT; Širca
Marko, Col, Podkraj 8, vložek 90.000 SIT;
Curk Miroslav, Ajdovščina, Dolga Poljana
47, vložek 370.000 SIT; Žgavec Ivo, Col,
Gozd 20, vložek 230.000 SIT; Cigoj Valentin, Dobravlje, Velike Žablje 28, vložek
280.000 SIT; Pregelj Silvana, Col 73, vložek 230.000 SIT; Fras Emil, Ajdovščina,
Dolga Poljana 48, vložek 330.000 SIT; Kodelja Irena, Ajdovščina, Lavričeva 43/A,
vložek 280.000 SIT; Peternelj Anica, Ajdovščina, Župančičeva 8, vložek 330.000
SIT; Slokar Danilo, Dobravlje 90/A, vložek
330.000 SIT; Premrl Silvester, Vipava, Titov trg 9, vložek 370.000 SIT; Trošt Damjana, Podnanos, Podraga 5, vložek 280.000
SIT; Pavlica Zdenka, Dornberk, Tabor 11,
vložek 280.000 SIT; Slokar Irena, Ajdovščina, Ob Hublju 2, vložek 280.000 SIT; Štokelj Dragotin, Dobravlje, Velike Žablje
37/C, vložek 280.000 SIT; Vitežnik Alojz,
Ajdovščina, IV: Prekomorska 72, vložek
370.000 SIT; Krkoč Martina, Dobravlje, Potoče 21/B, vložek 90.000 SIT; Mikuž Boris,
Col, Gozd 24, vložek 230.000 SIT; Berce
Kranjc Damjana, Vipava, Budanje 25, vložek 230.000 SIT; Colja Marta, Ajdovščina,
Lokavec 47, vložek 330.000 SIT; Gorup Bogomir, Ajdovščina, Lokarjev drevored 6/B,

Rg-33941
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00047 z dne 7. 2. 1996 pri
subjektu vpisa MIPROEL, Proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Liskur 19, Rožna dolina, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02015/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep sodišča o začetku
stečaja ter spremembo firme in zastopnika s
temile podatki:
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Matična št.: 5547687
Firma: MIPROEL, Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Nova Gorica – v stečaju
Skrajšana firma: MIPROEL, d.o.o., Nova Gorica – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: stečajni upravitelj Zorn Stojan, Šempeter pri
Gorici, Obmejna ul. 58, Vrtojba, imenovan
30. 1. 1996, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Gorjan Milan, razrešen 31. 1. 1996.
Sklep tega sodišča o začetku stečajnega
postopka. Opr. št. St 20/95 z dne 31. 1.
1996.

belo 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 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi pripomočki; 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 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 kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo
kreditno posredništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6711 Storitve finančnih trgov; 6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 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 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.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-

no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-33944
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02045 z dne 7. 2. 1996 pri
subjektu vpisa HIDRIA TRADING, d.o.o.,
Idrija, sedež: Staneta Rozmana 19a, Idrija, pod vložno št. 1/00836/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in
kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in sedeža, izstop
družbenika in uskladitev dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5363098
Firma: HIDRIA TRADING, d.o.o., Slovenska cesta 29, Spodnja Idrija
Sedež: Spodnja Idrija, Slovenska cesta
29
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kogej Rafael, izstopil
19. 12. 1994, Gnezda Vladimir, Idrija, Nikolaja Pirnata 10; Krapš-Rejc Andrejka,
Idrija, Zupančičeva 11, Lapajne Dušan, Idrija; Gorska pot 26, Petek Goran, Idrija, IX.
korpus; Svetlik Edvard, Idrija, Grilčeva 32,
in Zajc Franc, Idrija, Prelovčeva 1, vstopili
22. 2. 1990, vložili po 250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 7. 2. 1996: 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina 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, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-

Rg-33945
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01269 z dne 6. 2. 1995 pri
subjektu vpisa BARKLEM, Podjetje za inženiring, prodajo in servisiranje industrijske opreme, d.o.o., Ajdovščina, sedež:
IV. Prekomorske 12/b, Ajdovščina, pod
vložno št. 1/00454/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5332885
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Trampuž Jurij, Ajdovščina, Goriška 23/A, vstopil 4. 12. 1989, in
Sedej Vinko, Vipava, Budanje 126, vstopil
30. 3. 1993, vložila po 752.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-33946
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02113 z dne 6. 2. 1996 pri
subjektu vpisa GRUND, Export-import,
trgovina, Nova Gorica, d.o.o., sedež: M.
Štrukelj 56, Nova Gorica, pod vložno št.
1/01489/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah ter spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5465834
Sedež: Nova Gorica, XXX. divizije 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Debenjak Jožko, Nova Gorica, XXX. divizije 17, vstop 10. 12. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-33974
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00587 z dne 9. 2. 1996 pod
št. vložka 1/03566/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 5925649
Firma: KABELSKA TELEVIZIJA,
NOVA GORICA
Skrajšana firma: KaTe, Nova Gorica
Pravno org. oblika: zavod
Sedež: Nova Gorica, Erjavčeva 4
Osnovni kapital: 43,520.640,45 SIT
Ustanovitelji, in sicer iz Nove Gorice:
Pozderovič Muradif, Cankarjeva 54, Kogoj
Stanko, Gradnikove brigade 59, Blenkuš
Gorazd, Ivana Rregenta 28, Pavusa Stjepan,
Cankarjeva 46, Oseli-Figelj Gizela, Cankarjeva 46, Furlan Bojan, Kosovelova 6, Cej
Zvonimir, Cankarjeva 17, Bandelj Batistič
Nadja, Gradnikove brigade 49, Šulin Marija, Gregorčičeva 21, Medvešček Ivan, Cankarjeva 13, Berginc Jožef, Cankarjeva 44,
Turk Radovan, Cankarjeva 16, Lušina Mihaela, Erjavčeva 3, Bitežnik Jožef, Prvomajska 108, Mozetič Vlasta, Marija Kogoja
1/A, Maffi Gorazd, Gradnikove brigade 17,
Mihalj Leopold, Gradnikove brigade 23,
Skočir Pavlina, Cankarjeva 56, Marinič

Št. 69 – 5. XII. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 4953

Cvetka, Cankarjeva 46, Ozebek Drago,
Gradnikove brigade 49, Puc Tamara, Gradnikove brigade 59, Strosar Darinka, Cankarjeva 56, Rovšček Mirko, Cankarjeva 30,
Kovačič Albina, Cankarjeva 26, Rutar Zoran, Gradnikove brigade 23, Marcina Pavel,
Cankarjeva 26, Hrast Roman, Gradnikove
brigade 59, Rijavec Ljubo, Cankarjeva 52,
Lipovšek Miran, Cankarjeva 56, Ipavec Jožef, Gradnikove brigade 49, Bavdaž Ivan,
Cankarjeva 16, Skrt Cvetka, Cankarjeva 16,
Jerončič Natalija, Cankarjeva 26, Šorli Miran, Gradnikove brigade 23, Hrobat Danijel, Cankarjeva 82, Mejak Andrej, Cankarjeva 26, Kohn Nenad, Cankarjeva 42, Žefran Rastko, Gradnikove brigade 23, Lipovšek Janko, Cankarjeva 2, Lisjak Marjan,
Gradnikove brigade 41, Vitez Branko, Cankarjeva 26, Prezelj Slavko, Cankarjeva 56,
Šušmelj Albert, Cankarjeva 74, Flego Dušan, Kosovelova 5, Mozetič Oton, Gradnikove brigade 23, Sotlar Nada, Cankarjeva
78, Novakovič Zoran, Gradnikove brigade
59, Marušič Renato, Cankarjeva 26, Metlikovec Anamarija, Cankarjeva 56, Jezeršek
Edvard, Gradnikove brigade 49, Kokelj Janko, Gradnikove brigade 39, Bremec Irena,
Gradnikove brigade 39, Lutman Nadja, Cankarjeva 30, Kolbl Slavko, XXX. divizije
19/C, Krševan Karel, Cankarjeva 56, Husovič Ramiz, Gradnikove brigade 41, Lukančič Frančiška, Cankarjeva 46, Leban Valentin, Cankarjeva 78, Fabjan Marija, Cankarjeva 56, Močnik Vilma, Cankarjeva 6, Žižmond Alojz, Cankarjeva 56, Zajc Zlatko,
Cankarjeva 26, Feigl Miklavž, Cankarjeva
28, Posega Spomenka, Cankarjeva 56, Kristančič Cvetko, XXX. divizije 13C, Volčanšek Stojan, Gradnikove brigade 49, Seražin
Mirko, Cankarjeva 44, Hozjan Martin, Cankarjeva 46, Perčič Josip, XXX. divizije 19B,
Kravos Andrej, Gradnikove brigade 49,
Tramšek Milan, Gradnikove brigade 59,
Simčič Mitja, Cankarjeva 74, Vutkovič Štefanija, Kidričeva 18, Aldžič Matiš Blaž,
Gradnikove brigade 49, Savkovič Živan,
Gradnikove brigade 17, Marangon Ivana,
Cankarjeva 30, Rejc Angel, Kajuhova 4,
Kretič Jože, Cankarjeva 56, Mlakar Boža,
Cankarjeva 48, Varl Radojka, Erjavčeva 25,
Pipan Andrej, Kidričeva 18, Gregorič Marija, Erjavčeva 5, Konič Hermina, Erjavčeva
34, Abram Dragan, Gradnikove brigade 9,
Škabar Miroslav, Tolminskih puntarjev 16,
Bratuž Stanislav, Gregorčičeva 13C, Černigoj Roman, Erjavčeva 26/B, Korenjak Borut, Prvomajska 108, Bremec Zdravko, Gregorčičeva 12, Kobal Ivan, Prvomajska 4,
Lah Stanislav, Prvomajska 12, Richler Albert, Kidričeva 16/B, Obidič Ivan, Prvomajska 104, Gabrijelčič Cvetko, Prvomajska 12,
Čibej Marjan, Erjavčeva 26/B, Kniewald
Matej, Ivana Regenta 41, Kuhar Albert, Erjavčeva 13, Čebron David, Cankarjeva 9,
Hlede Davorin, Prvomajska 8, Blažica Renato, Gregorčičeva 12, Čotar Franc, Gregorčičeva 13, Repič Ivan Pavel, Marija Kogoja 1/D, Pavlin Irma, Gregorčičeva 13, Jakopič Zdenko, Gregorčičeva 12, Pirih Vladimir, Prvomajska 6, Badalič Ivana,
Gregorčičeva 14, Popod Dragoljub, Erjavčeva 5, Zgaga Olga, Prvomajska 22, Hvala
Vilibald, Gregorčičeva 10, Mašera Danijel,
Cankarjeva 13, Dornik Venčeslava, Marija
Kogoja 14, Babuder Rajko, Marija Kogoja

1/D, Cvetič Rajko, Marija Kogoja 1/C, Slokar Ivan, Gregorčičeva 15, Kodre Jasna,
Cankarjeva 16, Turk Zofija, Ivana Regenta
4, Špacapan Jožefa, Ledine 53, Petrovčič
Karlo, Cankarjeva 11, Adamič Ivan, Ivana
Regenta 2, Školaris Valter, Ivana Regenta
65, Zimic Boris, Gradnikove brigade 17,
Trunkl Zdenko, Cankarjeva 58, Ščuka Damjan, Cankarjeva 52, Kavčič Antonija, Ivana
Regenta 6, Mrak Marija, Cankarjeva 16,
Kniewald Kamilo, Ivana Regenta 41, Slokar Valter, Cankarjeva 11, Dolič Hasica,
XXX. divizije 19A, Poljanec Venceslav, Ledine 34, Šuligoj Leonida, Cankarjeva 3,
Mattiazzi Anamarija, Ledine 167, Ivankovič Miroslav, Cankarjeva 13, Klavčič Boris,
Erjavčeva 5, Ambrož Zvonimir, Cankarjeva
40, Križaj Marjan, Grčna 36, Plešnar Ivana,
Cankarjeva 9, Lepoša Elemir, Ledine 95,
Karara Gabrijela, XXX. divizije 19C, Slokar Ladislav, Ledine 12, Ciman Štefan, Ledine 121, Pipan Ivan, Trubarjeva 18, Škulj
Angela, Cankarjeva 30, Stopar Štefanija, Kidričeva 31, Volk Stanislav, Trubarjeva 11C,
Ilič Božidar, Rutarjeva 8, Leban Alojzija,
Cankarjeva 30, Oršulič Ivo, Trubarjeva 7,
Pirih Viviana, Cankarjeva 30, Leban Livia,
Ledine 4, Markjoli Branko, Gradnikove brigade 41, Kranjc Peter, Trubarjeva 14, Gorjan Darinka, Cankarjeva 7, Grahovac Jožka,
Ledine 10, Vlašič Olga, Erjavčeva 9, Đurovič Miloš, Marija Kogoja 7, Briz Zora, Pod
Grčno 28, Trontelj Bojan, Gradnikove brigade 33, Nanut Črtomir, Grčna 61, Vidmar
Alojz, Grčna 22, Matič Jožefa, Ledine 4,
Lisjak Stanislav, Marija Kogoja 31, Reja
Valin, Cankarjeva 17, Leban Viljelma, Cankarjeva 12, Belingar Vladimir, Grčna 63,
Cencič Miroslav, Pod Grčno 46, Košuta Viljem, Pod Grčno 48, Vecchiet Marija, C. 15.
septembra 2, Mihovil Matej, Ledine 87, Štekar Alojzija Rafaela, Rutarjeva 7, Humar
Roza, Pod Grčno 37, Krpan Damjan, Cankarjeva 7, Rijavec Marija, Pod Grčno 3,
Torbica Milan, Grčna 6A, Puc Zdravko, Marija Kogoja 19, Polanc Jožef, Grčna 89, Glavan Peter, Pod Grčno 32, Jericijo Marta,
Ivana Regenta 27, Lipičar Emil, Grčna 12,
Furek Darinka, Ivana Regenta 11, Pahor
Vojka, Cankarjeva 84, Ličen Lojze, Cankarjeva 6, Jug Jolanda, Gregorčičeva 15,
Bobič Dušan, Gregorčičeva 9, Štokelj Marjan, C. 15. septembra 3, Živec Vladimir,
Grčna 16, Vižintin Genovefa, Ledine 4, Škapin Miroslav, Ledine 4, Debelak Alojz, Erjavčeva 9, Mulner Miran, Grčna 8, Štakul
Helena, Marija Kogoja 4, Grapulin Andrej,
Grčna 6A, Kogoj Francka, Cankarjeva 9,
Ipavec Marijan, Rutarjeva 8, Tell Irena,
Gradnikove brigade 51, Čotar Ladislav, Marija Kogoja 18, Pertot Alojz, Cankarjeva 7,
Živec Jožef, Pod Grčno 33, Bizjak Zoro,
Gortanova 35, Winkler Srečko, Cankarjeva
7, Stibilj Marjan, Rutarjeva 7, Velikonja Anton, Marija Kogoja 34, Stojanovski Stojan,
Erjavčeva 15, Jankovič Momir, Erjavčeva
23, Čelik Dominik, Grčna 81, Humar Jožef,
Prešernova 14, Winkler Alijana, Marija Kogoja 35, Eržen Jožef, Marija Kogoja 1,
Obrekar Marko, Cankarjeva 17, Carli Dušan, Gortanova 31, Hrast Ana, Trubarjeva
9, Seljak Radovan, Erjavčeva 1, Tronkar
Gojmir, Vrtna 4, Martinuč Zvonko, Gradnikove brigade 27, Kokot Bogdan, Gradnikove brigade 15, Lojk Marija, Ledine 3, Rija-

vec Mirko, Marija Kogoja 20, Ružič Veselko, Prešernova 11, Abram Danijel, Gradnikove brigade 49, Semolič Ana, Gradnikove
brigade 4A, Marussig Lucijan, Cankarjeva
15, Čankovič Julka, Prvomajska 41, Čefarin
Alojz, Kidričeva 16, Pavlin Slavko, Kidričeva 16A, Korenč Rajmund, Kosovelova 10,
Đurič Dimšo, Cankarjeva 15, Filej Marjeta,
XXX. divizije 19A, Cotič Pavla, Kidričeva
16B, Vuga Ana, Kidričeva 16B, Kokelj Karman, XXX. divizije 13B, Hanželič Ana,
Cankarjeva 80, Mučič Štefanija, Cankarjeva 4, Rijavec Gabrijel, Gradnikove brigade
4B, Krašček Danica, Gradnikove brigade 9,
Boltar Albina, Gradnikove brigade 9, Volk
Rajko, Gradnikove brigade 59, Kolman
Marjeta, Cankarjeva 15, Brezavšček Lilijana, Gradnikove brigade 61, Kožuh Zorka,
Tolminskih puntarjev 8, Lazovski Aleksander, Cankarjeva 4, Lazovski Valentina, Cankarjeva 4, Tratnik Miran, Tolminskih puntarjev 2B, Mirt Edvard, Cankarjeva 11, Plesničar Antonija, Cankarjeva 11, Ličen Ada,
Cankarjeva 6, Godeas Bogomila, Cankarjeva 30, Čirkovič Dragan, XXX. divizije 19,
Hvalič Ana, Bazoviška 8, Černuta Leon, Ledine 25, Ferfolja Liljana, Cankarjeva 54,
Mavri Friderik, Prvomajska 102, Ašanin
Ana, Gregorčičeva 12, Trivič Radivoj, Cankarjeva 15, Jurca Franc, Delpinova 24, Jug
Julij, Cankarjeva 14, Cvetkovič Dragomer,
Erjavčeva 26B, Vatral Kata, Cankarjeva 44,
Fabčič Danilo, Delpinova 24, Filipič Darko,
XXX. divizije 13D, Gorjan Mitja, Cankarjeva 80, Hlede Danica, Delpinova 24, Sedevčič Mafalda, Kidričeva 16B, Vončina
Pavlina, Gradnikove brigade 4, Šaver Mirjam, Tolminskih puntarjev 6, Humar Milan,
Delpinova 24, Loverčič Pavlič Nelida, Gradnikove brigade 61, Kelher Zvonimir, Tolminskih puntarjev 8, Mavrič Nadja, Gradnikove brigade 61, Zver Vladimira, Cankarjeva 22, Gorkič Liljana, XXX. divizije 17,
Leban Davorin, Gradnikove brigade 33,
Slejko Elvis, Gradnikove brigade 4, Bratuž
Milena, Kidričeva 16B, Birsa Nikolaj, Ledine 19, Hvala Stanislav, Kidričeva 16, Arčon Mirjana, Cankarjeva 15, Pavšič Dragica, XXX. divizije 13B, Podobnik Rafael,
Cankarjeva 15, Mrak Marjan, Cankarjeva 4,
Mrak Cvetka, Cankarjeva 4, Mokorel Vladimir, Pod Grčno 1, Ipavec Jožefa, Erjavčeva 18, Drašček Dominik, Cankarjeva 48,
Hvala Ida, Cankarjeva 11, Prinčič Rudolf,
Kidričeva 18, Čuk Miroslava, Kidričeva 33,
Helmich Ljubo, Kidričeva 30C, Pirih Aleksandra, Erjavčeva 18, Pirih Štefan Božidar,
Marija Kogoja 1B, Stegovec Bojan, Cankarjeva 76, Čeperli Iztok, Kidričeva 30, Jug
Anton, Grčna 5, Zavrtanik Petra, Kidričeva
32B, Pipan Ivan, Kidričeva 33B, Markič Miroslava, Bazoviška 16, Zadravec Avgust,
Kidričeva 16A, Hojak Mirjam, Grčna 14,
Šuklje Jasna, Tolminskih puntarjev 2, Goljevšček Valentin, Gregorčičeva 15, Kranjc
Štefan, Pod Grčno 9, Medja Angela, Delpinova 24, Faganelj Alojzij, Ivana Regenta 8,
Klinec Cajhen Andreja, Cankarjeva 44, Makuc Breda, Kidričeva 31B, Maraž Natalija,
Kidričeva 31, Lipičar Mirko, Tolminskih
puntarjev 2B, Šulin Cvetka, Prvomajska 40,
Kerč Bogomira, Tolminskih puntarjev 2,
Trkman Andek, Grčna 14, Gomišček Marjan, Prvomajska 76, Karat Ivan, Trubarjeva
9C, Čurkovič Božo, Cankarjeva 5, Ciman
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Robert, XXX. divizije 13D, Petelin Oskar,
Kidričeva 3B, Bavcon Andrej, Ledine 93,
Brezavšček Karel, Ledine 93, Pelicon Marija, Erjavčeva 17, Lazarevič Mirjana, Gradnikove brigade 11, Copič Alenka, Pod Grčno
34, Trontelj Rudolf, Kidričeva 30A, Košuta
Boris, Delpinova 24, Srebrnič Renato, Cankarjeva 13, Grmaš Borislavka, Kidričeva 18,
Ronkalj Bojana, Cankarjeva 30, Peršič Stanislav, Prvomajska 8, Dugolin Gabrijela,
Cankarjeva 30, Vidič Franc, Gregorčičeva
12, Budin Valerija, Marija Kogoja 1D, Rusjan Dušan, Rutarjeva 4, Komel David, Kosovelova 8, Kolenc Marko, Cankarjeva 58,
Markič Mitrovič Olga, Bazoviška 16, Markič Katja, Gradnikove brigade 15, Oblak
Olga, Kidričeva 31A, Frančeškin Laura,
Tolminskih puntarjev 2A, Rejc Ivan, Ivana
Regenta 40, Rančič Ema, Gregorčičeva 15A,
Božičič Danica, Prvomajska 15, Bukovec
Barbara, Cankarjeva 15, Tramšek Avgusta,
Kidričeva 31B, Slivnjak Božidar, Cankarjeva 58, Keber Dejan, Prvomajska 106, Milič
Goran, Kidričeva 16B, Grajžl Anton, Prvomajska 32, Gulin Bojana, Tolminskih puntarjev 2B, Jagodic Stanislav, Prvomajska 19,
Fabjan Vlasta, Grčna 29, Ivanetič Amrija,
Kidričeva 26A, Panjtar Kristina, Kidričeva
26, Kozorog Vladimir, Gradnikove brigade
15, Eisenzopf Marta, Cankarjeva 24, Čepar
Silva, Kidričeva 18, Florjančič Mirjam, Prvomajska 9, Cvetič Branko, Gregorčičeva
15, Mrak Zdravko, Trubarjeva 9, Jelen Ivan,
Grčna 55, Ocelič Mijo, Erjavčeva 23, Slivnjak Darinka, Kidričeva 18, Polenčič Zora
Marija, Cankarjeva 11, Vižintin Ernest, Kidričeva 18, Prijatelj Nives, Vojkova 35, Plave, Šibav Iva, Neblo 7, Novak Avgust, Kidričeva 26, Avcin Marko, Kidričeva 32C,
Matežič Matilda, Kidričeva 18, Križnič
Emil, C. 15. septembra 6, Tomič Ignjad,
Kidričeva 30C, Pirš Branko, XXX. divizije
15D, Žarkovič Suzana, Kidričeva 16A, Orel
Jože Vergilij, Partizanska 34, Radetič Peter,
Bazoviška 5, Robič Marija, XXX. divizije
15C, Grgič Avgust, Miloševa 2, Čelik Julijana, Kidričeva 29, Grum Aleksander, Kidričeva 30C, Šušmel Renato, Kidričeva 26B,
Vidmar Robert, XXX. divizije 19B, Mikuž
Bogdan, Kidričeva 28C, Markočič Alojz,
Valenčičeva 2, Gojkovič Mirjam, Bazoviška
5, Brelih Romana, Bazoviška 5, Kragelj Rafael, Kidričeva 18, Kenda Marija, Kidričeva
33B, Terbižan Katja, Cankarjeva 50, Ušaj
Ester, Bazoviška 7, Vidič Livijo, Bazoviška
3, Fegic Irena, Kidričeva 18, Menard Karlo,
Kidričeva 30A, Bajec Izidor, Bazoviška 5,
Prinčič Janko, Tolminskih puntarjev 8, Bizjak Aleksander, Tolminskih puntarjev 10,
Markovič Bruno, Bazoviška 7, Bazilija Bogoljub, Prvomajska 8, Paljavec Alojz, Bazoviška 7, Midžič Kata, Pirjevčeva 3, Jan
Srečka, Gregorčičeva 13, Polanc Rajko,
XXX. divizije 13D, Ilijaš Mirko, Erjavčeva
1, Kokot Franc, Kidričeva 28A, Ferjančič
Danilo, Gradnikove brigade 23, Trifunovič
Božica, Kidričeva 18, Lavrenčič Danica, Kidričeva 33B, Jelerčič Vojko, Kidričeva 30C,
Milavec Maksimiljan, Kidričeva 18, Srebrnič Alojz, Kidričeva 33B, Jug Marjan, Cankarjeva 9, Černigoj Franc, XXX. divizije
15C, Vodopivec Alma, Erjavčeva 18, Stergulc Magdalena, Bazoviška 7, Šinkovec
Vanda, Kidričeva 33, Mržek Alojzija, Kidričeva 26, Strehar Ana Marija, Gradnikove

brigade 47, Markič Aljoša, Erjavčeva 6, Melink Marija, Kidričeva 31, Marinič Miran,
Cankarjeva 24, Nemec Branko, Prvomajska
14, Dokaza Rahmo, Gradnikove brigade 39,
Birsa Vladimir, Rutarjeva 4, Žižmond Janja, Tolminskih puntarjev 2B, Korenč Oton,
Gregorčičeva 15, Nardin Alojz, Gregorčičeva 14, Leban Avgust, Tolminskih puntarjev 2B, Lango Zofija, Gregorčičeva 12, Velišček Bruno, Kidričeva 26C, Vuga Marija,
Erjavčeva 18, Pavšič Neva, Marija Kogoja
2, Majer Gabrijel, Prvomajska 12, Peršolja
Aleksandra, Cankarjeva 13, Figar Nadja,
Trubarjeva 18, Brešan Bojan, XXX. divizije
19B, Černe Ladislav, Gortanova 21, Povše
Dušan, Gradnikove brigade 61, Šorli Marija, Gregorčičeva 15A, Mikluž Leopold, Cankarjeva 76, Štrancar Marjan, Cankarjeva 50,
Hvala Anica, Gradnikove brigade 27, Lakoš
Vitomir, Gradnikove brigade 19, Matelič
Ivan, Gradnikove brigade 15, Bric Ivan,
Cankarjeva 76, Carlevaris Branko, Gradnikove brigade 15, Brodnjak Henrik, Cankarjeva 6, Čufer Franc, Cankarjeva 48, Kovačič Silvestra, Gradnikove brigade 19, Vidmar Mira, Gradnikove brigade 15, Leban
Olivij, Cankarjeva 76, Leban Jožef, Gradnikove brigade 19, Lapajne Bogdan, Gradnikove brigade 15, Černe Zlatko, Cankarjeva
76, Mendelski Mijo, Cankarjeva 82, Gabrijelčič Damijan, Cankarjeva 74, Mihelj Edvard, Cankarjeva 20, Rijavec Ana Marija,
Cankarjeva 78, Faletič Edvard, Cankarjeva
40, Bratina Alojzija, Cankarjeva 24, Čermak Margareta, Cankarjeva 54, Cotič Jožef,
Cankarjeva 2, Debeljak Žarko, Gradnikove
brigade 41, Milijaševič Stojan, Cankarjeva
30, Murovec Dragan, Cankarjeva 50, Gala
Flavija, Gradnikove brigade 51, Gregorič
Jožef, Cankarjeva 40, Madon Vili, XXX.
divizije 13D, Mišič Marija, Gradnikove brigade 41, Miljavec Robert, Gradnikove brigade 51, Peršič Davorin, Cankarjeva 24,
Remžgar Srečko, XXX. divizije 13A, Luzar
Nataša, Gradnikove brigade 51, Tomažič
Nevenka, Cankarjeva 40, Ačko Nadja, Gradnikove brigade 41, Rakita Desimir, XXX.
divizije 17, Brajda Olaf, Gradnikove brigade 47, Burnik Janez, Gradnikove brigade 9,
Dujin Dragica, Cankarjeva 80, Fikfak Rasto, Cankarjeva 13, Vetrih Jožef Janko,
Gradnikove brigade 51, Dolinar Stojan,
Gradnikove brigade 19, Čičik Milan, Gradnikove brigade 27, Zgaga Lucijan, Ivana
Regenta 61, Mikola Andrej, Ivana Regenta
6, Šel Ivan, Cankarjeva 30, Gadnik Davorin, Cankarjeva 13, Matelič Breda, Ivana
Regenta 2, Kavčič David, XXX. divizije
15B, Magajne Ciril, Gradnikove brigade 39,
Fabjan Bojan, Cankarjeva 3, Žorž Aleksandra, Cankarjeva 24, Ščuka Stojan, Cankarjeva 24, Kuštrin Genovefa, Cankarjeva 11,
Korenč Albin, Ivana Regenta 31, Grom Danilo, Cankarjeva 9, Šušmelj Jožef, Ivana Regenta 30, Bratkovič Dragotin, Ivana Regenta 67, Drole Silvester, Cankarjeva 46, Komel Jožef, Ledine 125, Ferjančič Evgen, Ledine 20, Murovec Modest, Ivana Regenta 6,
Janež Veronika, Gradnikove brigade 19,
Miška Silvana, Gradnikove brigade 47, Furlan Vilijem, Cankarjeva 76, Knez Zvonka,
Cankarjeva 74, Čudič Stanislava, Gradnikove brigade 15, Žemva Zarifa Tatjana,
Gradnikove brigade 15, Jeram Ivan, Cankarjeva 50, Šuligoj Ivan, Cankarjeva 76,

Žbogar Bogdan, Cankarjeva 74, Ličen Anton Maksimiljan, Cankarjeva 74, Abram Jožef, Cankarjeva 76, Kralj Bogdan, Cankarjeva 76, Černe Beti, Cankarjeva 78, Prinčič
Gabrijela, Gradnikove brigade 47, Stegovec
Damijan, Cankarjeva 6, Barišič Mile, Gradnikove brigade 47, Saksida Marko, Cankarjeva 82, Furlan Marija, Gradnikove brigade
47, Drufovka Matej, Cankarjeva 74, Tell
Ivan, Gradnikove brigade 51, Špacapan Patric, Cankarjeva 20, Čigon Ludvik, Cankarjeva 22, Jan Zoltan, Cankarjeva 84, Hrovat
Jožef, Gradnikove brigade 27, Sabolič Josip, Gradnikove brigade 9, Dolenc Maks,
Gradnikove brigade 11, Kodrič Karel, Cankarjeva 14, Suhadolnik Janez, Cankarjeva
14, Marušič Dejan, Gradnikove brigade 9,
Kobal Miroslav, Gradnikove brigade 11,
Gravner Ivan, Gradnikove brigade 17, Prelog Barbara, Cankarjeva 84, Vončina Rafael, Cankarjeva 14, Juklin Lucijan, Gradnikove brigade 29, Conti Zlatko, Gradnikove brigade 27, Gabrijelčič Olga, Gradnikove brigade 17, Kolenc Jožef, Gradnikove
brigade 17, Štefanič Drago, Gradnikove brigade 19, Kostadinovič Stanoje, Cankarjeva
14, Rous Jug Marjeta, Gradnikove brigade
29, Pirc Josip, Gradnikove brigade 29, Luis
Ivan, Cankarjeva 30, Mullner Josip, Gradnikove brigade 11, Arčon Boža, Cankarjeva
14, Leban Miroslav, Gradnikove brigade 11,
Rijavec Ivan, Cankarjeva 30, Talič Senard,
Cankarjeva 84, Jerončič Konrad, Cankarjeva 30, Cenčič Stanislav, Cankarjeva 30, Žarkovič Zvonko, Gradnikove brigade 11, Bizjak Herman, Gradnikove brigade 17, Šimac
Marija, Cankarjeva 14, Medic Vinko, Cankarjeva 28, Bizjak Marijan, Cankarjeva 42,
Meltram Elda, Cankarjeva 14, Okroglič Ida,
Gradnikove brigade 29, Colja Pavlina, Gradnikove brigade 17, Ljubič Josip, Cankarjeva 54, Špacapan Srečko, Cankarjeva 30,
Stattin Ljubomir, Gradnikove brigade 29,
Koradin Silvester, Cankarjeva 14, Rajh Drago, Gradnikove brigade 9, Planinšek Ljudmila, Cankarjeva 28, Obidič Julijana, Gradnikove brigade 9, Lesizza Jurij, Gradnikove
brigade 11, Radočaj Drago, Cankarjeva 84,
Likar Edvard, Cankarjeva 28, Mis Martin,
Cankarjeva 84, Krajnik Estera, Cankarjeva
30, Lampič Ana, Cankarjeva 30, Merlak Nada, Gradnikove brigade 11, Škulj Dušan,
XXX. divizije 13C, Pipan Majda, Cankarjeva 74, Šmid Nadja, Gradnikove brigade 51,
Mate Janez, Cankarjeva 82, Doljak Aleksander, Marija Kogoja 1D, Čebron Izidor,
Prešernova 15, Kobolt Jožef, Ul. 25. maja
55, Simčič Danica, Iztokova 50, Hutinski
Ivan, Kidričeva 31C, Kralj Ivo, Partizanska
9, Riorelli Robert, Prvomajska 82, Marjanovič Dragomer, Rutarjeva 8, Gec Silvo,
Cankarjeva 78, Hojak Alojzij, Cankarjeva
42, Prinčič Nikolaj Peter, Cankarjeva 2,
Stankovič Darinka, Cankarjeva 54, Kosovel
Marko, Gradnikove brigade 41, Horvat Janez, Cankarjeva 16, Valentinčič Lidija, Cankarjeva 40, Uršič Silvester, Cankarjeva 78,
Štrancar Severin, Gradnikove brigade 29,
Pauer Andrej, Cankarjeva 20, Šuligoj Boris,
Cankarjeva 30, Mihelj Radivoj, Cankarjeva
14, Tonkli Ljubo, Cankarjeva 14, Kovačič
Dejan, Cankarjeva 58, Šfiligoj Zoran, Gradnikove brigade 51, Žele Bojan, Cankarjeva
20, Valentinčič Nevenka, Gradnikove brigade 51, Žgavc Stanko, XXX. divizije 30B,
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Kavčič Viktor, Erjavčeva 18, Detiček Mojca, Cankarjeva 40, Mihalj Stanislav, Cankarjeva 58, Vončina Milan, Cankarjeva 80,
Brajdot Danilo, Marija Kogoja 1A, Škarabot Branko, Tolminskih puntarjev 2a, Cuznar Branko, Kosovelova 4, Stepančič Mirko, Trubarjeva 7, Pirih Baldomir, Kidričeva
26C, Majcen Franc, Erjavčeva 1, Kemperle
Simon, Gradnikove brigade 41, Brecelj Marijan, Prešernova 15, Dolenc Maksimiljan,
Prešernova 15, Tabaj Darijo, Marija Kogoja
1A, Hain Ljudmila, Rutarjeva 10A, Kokot
Dragica, Kidričeva 30B, Faganel Jožefa, Ledine 4, Lipičar Aleksander, Kidričeva 16,
Petrovič Stevo, Kidričeva 31B, Koron Adrijana, Tolminskih puntarjev, Beguš Janez,
Prešernova 13, Biševac Sabit, Kidričeva
16A, Spin d.o.o., Grčna 2a, Marič Jovana,
Rutarjeva 10, Humar Drago, Bazoviška 5,
Jan Aleksander, Gradnikove brigade 59,
Volk Darko, Cankarjeva 13, Popovič Marko, Tolminskih puntarjev 6, Ivančič Arno,
Kidričeva 29B, Brenčič Ingrid, XXX. divizije 19A, Vončina Renata, Cankarjeva 44,
Bizjak Jožef, Delpinova 14, Bazilija Ana,
Gradnikove brigade 31, Lah Martin, Kidričeva 16B, Slokar Vojmir, Gradnikove brigade 27, Kuhar Marko, Cankarjeva 84, Hervatin Stanislav, Cankarjeva 3, Dokaza Leon,
Trubarjeva 11A, Černic Aleksander, Partizanska 19, Kovač Mirko, Ivana Regenta 9,
Vodopivec Benio, XXX. divizije 13C, Valič Ana Pavla, Rutarjeva 6, Smerdel Stanislava, Gregorčičeva 12A, Humar Jožef,
Gradnikove brigade 9, Valič Milovan, Delpinova 18, Puc Veronika, Marija Kogoja
39, Ipavec Aleš, Marija Kogoja 1A, Virgulin Marijan, Prvomajska 6, Gadnik Cvetko,
Rutarjeva 8, Hrovatin Stanko, Erjavčeva
26A, Belingar Ana, Kidričeva 31C, Marin
Dejan, Gregorčičeva 12A, Stopar Darko,
Cankarjeva 56, Tasič Milan, Rutarjeva 3A,
Gorkič Branko, Valenčičeva 5, Barkovič
Anton, Cankarjeva 56, Martelanc Zdravko,
Prešernova 7, Stapančič Tatjana, Kidričeva
31C, Zelinšček Franko, Kidričeva 32A, Ščuka Vilijem, Marija Kogoja 1A, Orel Igor,
Partizanska 32, Šega Boris, Gregorčičeva
13, Leskovec Vasja, Grčna 79, Vrtovec Antonija, XXX. divizije 15B, Bašin Borut,
Cankarjeva 42, Črnigoj Bojan, Gradnikove
brigade 29, Vižin Ivan, Marija Kogoja 1B,
Srebrnič Anton, Gradnikove brigade 49, Čehovin Robert, Kidričeva 16A, Tomažič Vladimir, Kidričeva 30C, Birsa Vojko, Kidričeva 26C, Bergati Iva, Marija Kogoja 46,
Paglovec Gabrijela, Rutarjeva 10B, Devetak Valerija, Cankarjeva 3, Grebenjak Miran, Gregorčičeva 14, Pilih Jožef, Prvomajska 12, Markič Florijan, Gregorčičeva 14,
Tonkli Stanislav, Pod Grčno 8, Makovec
Julijan, Gradnikove brigade 11, Vidmar Marija, Kidričeva 16A, Kutin Funda Svetlana,
Gregorčičeva 15, Šavli Viljenka, Gradnikove brigade 39, Mahkovič Nives, Marija Kogoja 1D, Vidmar Milojka, Gregorčičeva
14B, Rebula Danilo, Erjavčeva 18, Risek
Majda, Prešernova 2, Sosolič Zvonko, Gradnikove brigade 41, Muzlovič Peter, Cankarjeva 5, Ferjančič Marko, Partizanska 30, Kosovel Boris, Prvomajska 34, Vecchiet Aleksander, Kidričeva 32A, Ipavec Ivan, Cankarjeva 13, Klamič Anton, Gregorčičeva 12,
Slovenec Mihael, Ivana Regenta 6, Jurca
Niko, Gradnikove brigade 49, Pipan Egon,

Kidričeva 18, Peršolja Bojan, Gregorčičeva
13B, Vuga Franc, Prvomajska 6, Dolenc Albin Zoran, Gregorčičeva 13, Živec Radovan, Gregorčičeva 13, Šuligoj Janja, Bazoviška 3, Jug Adrijan, Prešernova 11, Jan
Dragan, Cankarjeva 13, Faganel Egon,
XXX. divizije 13A, Berginc Edvard, Kidričeva 30B, Blažič Milenka, Gradnikove brigade 41, Bašin Dušan, Marija Kogoja 36,
Bizjak Nada, Cankarjeva 30, Pečnik Maksimiljan, Kidričeva 25C, Šuligoj Rozina, Cankarjeva 26, Mlekuž Elda, Cankarjeva 78,
Mihelj Peter, Gradnikove brigade 19, Obid
Anton, Cankarjeva 4, Močnik Milojka, Erjavčeva 13, Kogej Ignacij, Tolminskih puntarjev 10, Močnik Rudolf, Cankarjeva 7,
Saksida Ivan, Tolminskih puntarjev 2A, Kogej Katja, Rutarjeva 4A, Ličer Smilja, Pod
Grčno 41, Šuligoj Jožefa, Ledine 4, Andrič
Mladen, Cankarjeva 46, Zorzenone Viljem,
Cankarjeva 7, Mozetič Darko, Kidričeva
32A, Vuga Žarko, Cankarjeva 24, Miška
Andrej, Gradnikove brigade 27, Trop Ivan,
Gradnikove brigade 31, Birsa Alojz, Gradnikove brigade 23, Malnič Marija, Gradnikove brigade 4B, Manfreda Albert, Kosovelova 2, Lojk Anita, Gradnikove brigade 47,
Tutta Bruno, Delpinova 24, Petelin Vidojka, XXX. divizije 19B, Licul Tuga, Rutarjeva 4B, Cotič Nataša, Trubarjeva 18, Dolinšek Marija, Kidričeva 28, Vecchiet Rozalija, Cankarjeva 30, Modrijan Janez, Gradnikove brigade 23, Lipičar Marija, Erjavčeva
34, Lozič Miloš, Delpinova 24, Kogovšek
Jožko, Cankarjeva 48, Skok Rafael, Cankarjeva 24, Martinuč Mirjam, Erjavčeva 11,
Sosič Ervin, Kidričeva 32, Strosar Edi, Cankarjeva 76, Prinčič Miloš, Gradnikove brigade 49, Zavrtanik Smiljan, XXX. divizije
15A, Pisarevič Andrej, Marija Kogoja 1B,
Černe Julijan, Rutarjeva 4, Ušaj Helena, Erjavčeva 26B, Uzelac Mirko, Prvomajska 4,
Magajne Zmagoslav, Gregorčičeva 13B,
Kovačič Tone, Erjavčeva 25, Aucin Dragica, Prvomajska 3, Križman Milan, Gregorčičeva 13, Preradovič Ljuba, Prvomajska 8,
Tomič Zdravko, Gregorčičeva 12, Čivčija
Emilija Terezija, Kidričeva 16B, Doljak
Vanda, Gregorčičeva 13, Kurinčič Anton,
Gregorčičeva 14, Rejec Valter, Kosovelova
8A, Mohorčič Jožef, Marija Kogoja 5, Simčič Jurij, Cankarjeva 78, Abram Edvard, Erjavčeva 26A, Klanšček Hedvika, Cankarjeva 13, Zorn Nada, Erjavčeva 11, Skrt Stanislav, Erjavčeva 25, Močnik Stojan, Erjavčeva 11, Gadnik Šuligoj Khilda, Marija
Kogoja 1D, Petanjek Vlatka, Rutarjeva 10B,
Černe Marjetka, Ledine 6, Klemenčič Tjaša, Tolminskih puntarjev 2B, Terčič Dušanka, Kosovelova 2, Petač Janez, Kajuhova 6,
Pahor Ivan, Cankarjeva 76, Simončič Jožef,
Prvomajska 6, Simoniti Sonja, Kidričeva
31A, Kralj Alfonz, Partizanska 13, Brezavšček Ivan, Cankarjeva 15, Trobev Filip,
Cankarjeva 30, Rutar Ladislav, Gregorčičeva 14, Vidmar Marija, Prvomajska 6, Bizjak
Anton, Gregorčičeva 12, Winkler Miroslav,
Kidričeva 18, Marolt Vera, Kidričeva 18,
Bizjak Klavdij, Gradnikove brigade 31, Kerič Mirko, Erjavčeva 34, Likar Silvestra,
Prvomajska 8, Meničanin Danijel, Gradnikove brigade 15, Kumar Bruno, Prvomajska
8, Črtalič Vera, Rutarjeva 2, Tominec Janez, Tolminskih puntarjev 2, Ušaj Vislava,
Grčna 91, Pisk Bernarda, Ivana Regenta 42,

Polanc Leon, Tolminskih puntarjev 2A, Jakšič Čedomir, Rutarjeva 4C, Haszlakiewicz
Vojko, Kidričeva 26A, Žigon Zlatko, Partizanska 40A, Zornik Lidija, Tumova 4, Gorkič Venceslav, Gregorčičeva 15A, Velikonja Igor, Gregorčičeva 15A, Gravnar Marijan, Rutarjeva 4B, Vules Mirko, Prešernova
9, Pavšič Danijela, Trubarjeva 18, Žagar
Martin Albert, Ledine 24, Vecchiet Lucijan,
Trubarjeva 18, Žarkovič Dušan, Kidričeva
16A, Bizimoska Radomirka, Gortanova 25,
Žuran Marijan, Erjavčeva 23, Jerič Severin,
Marija Kogoja 1B, Tudja Alojzij, Kajuhova
6, Smodič Bogomir, Erjavčeva 15, Grenkuš
Mirko, Prešernova 5, Vukelič Vlado, Prvomajska 11, Bone Jožica, Cankarjeva 82,
Gorkič Miran, Kidričeva 28B, Sosič Marjan, Erjavčeva 26A, Požar Radovan, Marija
Kogoja 44, Krivec Aleš, Gregorčičeva 14,
Maraš Edvard, Rutarjeva 8, Ferjančič Demetrij Nikolaj, Trubarjeva 18, Bratuž Jožef,
Prvomajska 84, Kruh Vasja, Ivana Regenta
17, Kruh Jernej, Prešernova 12, Ambrožič
Ivan, Marija Kogoja 1A, Peškir Gligo, Rutarjeva 4B, Poberaj Jožef, Prešernova 12,
Podobnik Igor, Cankarjeva 80, Gleščič Emilija, Rutarjeva 10, Šavle Franjo, Čepovan
62, Vidrih Matija, Gregorčičeva 14, Šmeigl
Ferdinand, Prešernova 13, Bajič Neda, Prešernova 2, Vuk Sonja, Prešernova 2, Novakovič Stanko, Erjavčeva 23, Jurca Veronika, Ledine 6, Pavlin Martina, Erjavčeva
41A, Vičič Jožef, Tumova 2, Panjtar Zdenko, Cankarjeva 80, Likar Igor, Cankarjeva
17, Kos Frančiška, Prvomajska 7, Čevdek
Rudolf, Erjavčeva 11, Pavšič Suzana, Ledine 4, Polanc Silvester, Gradnikove brigade
61, Sila Adolf, Miloševa 4, Stanič Etel, Prešernova 11, Bergant Mozetič Radoslava,
Gradnikove brigade 57, Škarabot Milan,
Gregorčičeva 13B, Vehar Jožef, Ledine 129,
Ščuka Danijela, Ledine 123, Pavlica Stanislava, Kidričeva 18, Blenkuš Frančišek, Ivana Regenta 28, Kovač Stanko, Delpinova
24, Vinpolšek Amalija, Erjavčeva 5, Žagar
Anton, Prešernova 9, Kralj Dušan, Gradnikove brigade 17, Brešan Kamilo, Marija Kogoja 1C, Fučka Horvat Darja, Gradnikove
brigade 57, Hrobat Igor, Cankarjeva 82, Jagodič Zora, Ledine 2, Stantič Alojz, Prešernova 13, Grosar Simon, Prešernova 11,
Gravnar Milko, Prešernova 13, Mrak Branko, Trubarjeva 18, Mitrovič Zlatko, Erjavčeva 23, Doljak Bojan, Delpinova 3, Mavri
Vilijem, Pinka Tomažiča 3, Zavrtanik Scherti Darja, Tolminskih puntarjev 2A, Janjilovič Rade, Kosovelova 2, Polanc Jordan, Delpinova 14, Jurca Mladen, Gradnikove brigade 49, Lovrič Metka, Trubarjeva 11B,
Ferfolja Ester, Prešernova 13, Erjavec Mitja, Gregorčičeva, 13B, Sedej Žani, Gradnikove brigade 61, Šinko Borut, Gregorčičeva 13, Petarin Radovan, Gregorčičeva 13,
Uršič Rudolf, Erjavčeva 5, Žbogar Mirko,
Kidričeva 29A, Berlot Boris, Cankarjeva 78,
Miška Dušan, Gradnikove brigade 17, Frančeškin Davorin, Bazoviška 5, Bitežnik Lambert, Marija Kogoja 3, Kodrič Eda,
Gradnikove brigade 27, Podlipnik Srečko,
Erjavčeva 15, Kenda Henrik, Bazoviška 7,
Brezigar Boris, Gradnikove brigade 47,
Klančič Albert, Cankarjeva 3, Prando Elijo,
Ivana Regenta 6, Pižent Adela Marija, Gregorčičeva 13B, Kofol Ljubo, Kidričeva 31C,
Kovšca Boris, Tolminskih puntarjev 22,
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Saksida Branka, Partizanska 29, Horvat
Martin, Cankarjeva 7, Gornjak Silva, Erjavčeva 21, Bašin Danilo, Cankarjeva 50, Kodermac Silvana, Kosovelova 2, Tinunin Perina, Cankarjeva 30, Vuga Klementina, Ledine 10, Korenč Zora, Kosovelova 10, Kocman Vida, Gradnikove brigade 41, Lipicer
Marija, Kidričeva 30, Štrukelj Valentin,
Gradnikove brigade 31, Bizjak Jožefa, Gregorčičeva 13, Šatej Majda, Cankarjeva 52,
Žižmond Ida, Cankarjeva 15, Kenda Zorka,
Tolminskih puntarjev 6, Sedej Terezija,
Cankarjeva 54, Cencelj Andrej, Prvomajska
1, Zorč Avgust, Cankarjeva 42, Gvardjančič Ljuba, Marija Kogoja 1A, Šuligoj Rina,
Gregorčičeva 13B; iz Tolmina: Lipičar Vinko, Žabče 43; iz Čepovana: Kofol Rafael,
Čepovan 28; iz Šempasa: Winkler Marta,
Ozeljan 29A; iz Šempetra pri Gorici: Rusjan Miran, Prekomorskih brigad 13; iz Slapa ob Idrijci: Črv Ivan, Pečine 8; iz Gorizie:
Marušič Stanislava, Via Mamelli 5; iz Kopra: Ovidoni Rudolf, Muzejski trg 4; iz Portoroža: Černe Vasja, Letoviška pot 14; iz
Ljubljane: Marinkov Marina, Glavarjeva 10;
z Bleda: Rajakovič Zoran, Krnica 4, vstopili
20. 10. 1995, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Korenč Rajmund, imenovan 20. 10.
1995, zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 2. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 6420 Telekomunikacije; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska dejavnost.

nja izdelkov iz plute, slame in protja; 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, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4550 Dajanje 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 vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 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 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 gorivi; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo 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 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi, in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom; 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 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 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 zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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 drobno s tekstilom;
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; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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
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 drobno 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 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;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost 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; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6110 Pomorski promet; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;

Rg-33948
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02095 z dne 6. 2. 1996 pri
subjektu vpisa CANYON 4, Podjetje za
gostinstvo, turizem in trgovino, d.o.o., Trnovo ob Soči, sedež: Trnovo ob Soči 15/a,
Srpenica, pod vložno št. 1/02514/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5626838
Osnovni kapital: 1,805.254 SIT
Ustanovitelji: Novel Roberto, izstopil 15.
12. 1994; Linda Pietro, Trieste, Via delle
Linfe 21, vložila 1,804.254 SIT, in Matajurc Ivan, Srpenica, Trnovo ob Soči 15/A,
vložil 1.000 SIT, vstopila 6. 12. 1991, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-33949
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00275 z dne 6. 2. 1996 pri
subjektu vpisa KAUFMANN, export-import, trgovina in storitve, turizem, d.o.o.,
Tolmin, sedež: Prešernova 4, Tolmin, pod
vložno št. 1/02926/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5729416
Sedež: Tolmin, Ulica padlih borcev 12
Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
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6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 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 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 opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike;
7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 7511 Dejavnost uprave; 7512 Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju zdravstva, izobraževanja,
kulture in druge storitve; 7513 Dejavnost
javnih ustanov za pospeševanje poslovnih
dejavnosti; 7521 Zunanje zadeve; 7524 Javna varnost, zakonitost in red; 7530 Obvezno
socialno zavarovanje; 8531 Institucionalno
socialno varstvo; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj;
9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in ke-

mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-33960
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00036 z dne 15. 2. 1996 pod
št. vložka 1/03569/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5931096
Firma: MINES IB, Podjetje za proizvodnjo opreme in strojnih elementov,
d.o.o., Kobarid
Skrajšana firma: MINES IB, d.o.o., Kobarid
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kobarid, Pri Malnih 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Koren Edo-Marjan, Kobarid, Pri Malnih 6 in Podoreh Ljubo, Tolmin, Soška 5, vstopila 22. 1. 1996, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Koren Edo-Marjan, in namestnik direktorja Podoreh Ljubo, imenovana 22. 1. 1996,
zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 01131
Vinogradništvo; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1411 Pridobivanje kamnin
za gradbene namene; 1511 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 1541 Proizvodnja surovega
olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob; 1551 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živali 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 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih in
brezalkoholnih pijač; 1721 Tkanje preje
bombažnega tipa; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2222 Drugo tiskarstvo; 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2623 Proizvodnja izolaterjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2630 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2670 Obdelava naravnega kam-

Rg-33958
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01322 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa BATISTIČ & J, Trgovina,
finance, proizvodnja, Šempeter pri Gorici, d.o.o., sedež: Nikole Tesle 23, Šempter
pri Gorici, pod vložno št. 1/02704/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5689864
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Batistič Vladislav, vložil
735.000 SIT, in Batistič Jelka, vložila
765.000 SIT, oba iz Šempetra, Nikole Tesle
23, vstopila 8. 12. 1992, odgovornost: ne
odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Batistič Jelka, razrešena 6. 6. 1994, kot v.d.
direktorja in imenovana za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-33959
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00616 z dne 15. 2. 1996 pod
št. vložka 1/03568/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5928524
Firma: NOVA NOVA, Radio, televizija
in založništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: NOVA NOVA, d.o.o.,
Ajdovščina
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ajdovščina, Goriška cesta 17
Osnovni kapital: 2,340.000 SIT
Ustanovitelji: Mermolja Ivan, Ajdovščina, Bevkova ulica 7, Grahovac Tomislav,
Ajdovščina, Bevkova 13, Stopar Igor, Ajdovščina, Tovarniška 3A, Pelicon Edvard,
Ajdovščina, Lavričeva 1, Božič Dušan, Vipava, Gradišče pri Vipavi 33F, in Štor Peter
Pavel, Ajdovščina, Cesta 44, vstopili 15. 3.
1995, vložili po 390.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Mermolja Ivan, ki zastopa družbo brez
omejitev in prokurist Stopar Igor, imenovana 15. 3. 1995.
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomska propaganda; 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
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na; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja pip in
ventilov; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo 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 kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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 debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5273
Popravilo ur, nakita; 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 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 (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov.

Rg-33965
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01316 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa BELINGAR, Trgovina,
vzdrževanje in gostinstvo, Nova Gorica,
d.o.o., sedež: B. Kalina 16, Solkan, pod
vložno št. 1/00940/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah in skrajšano firmo s temile podatki:
Matična št.: 5373409
Skrajšana firma: BELINGAR, d.o.o.,
Nova Gorica
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Belingar Elizabeta in Belingar Branko, oba iz Solkana, B. Kalina 16,
vstopila 4. 3. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-33961
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01331 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa GOMIX, Podjetje za proizvodnjo procesne opreme, d.o.o., Nova
Gorica, sedež: Pionirska 1, Nova Gorica,
pod vložno št. 1/01603/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5481821
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Kocjančič Bojan, Nova
Gorica, Gradnikove brigade 11, Lazar Marjan, Nova Gorica, Pionirska 1, in Vendramin Marjan, Miren 17, vstopili 2. 3. 1991,
vložili po 1,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Rg-33962
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01502 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa COMCOM, Računalništvo
– komunikacije, d.o.o., Idrija, sedež: Grilčeva 15, Idrija, pod vložno št. 1/01996/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5546052
Osnovni kapital: 2,479.000 SIT
Ustanovitelja: Troha Pavel, Spodnja Idrija, Slovenska 31, vstop 10. 12. 1991, vložek
1,652.667 SIT, in Rupnik Zdravko, Idrija,
Srebrničeva 47, vstop 12. 10. 1992, vložek
826.333 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-33964
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01319 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ADENDA, d.o.o., Šempeter pri Gorici, grafične storitve in oblikovanje, sedež: Vrtojbenska 6, Šempeter
pri Gorici, pod vložno št. 1/02965/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah in namestnika direktorja s temile podatki:
Matična št.: 5743729
Osnovni kapital: 1,534.000 SIT
Ustanovitelja: Kordež Soraja in Kordež
Miran, oba iz Mirna 172/E, vstopila 28. 12.
1992, vložila po 767.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kordež Miran, imenovan 8. 6. 1994 za namestnika direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-33966
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01270 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa VARKO, Proizvodnja in trgovina, Podraga, d.o.o., sedež: Podraga
90a, Podnanos, pod vložno št. 1/00821/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5370213
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žorž Ivan Danijel, Podnanos, Podraga 90A, vstop 20. 1. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-33967
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01022 z dne 13. 2. 1996 pri
subjektu vpisa SAMI, Družba za storitve,
trgovino in posredovanje, d.o.o., Ajdovščina, sedež: Quiliano 7, Ajdovščina,
pod vložno št. 1/00608/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah
ter spremembo sedeža in dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5332958
Sedež: Ajdovščina, Goriška 14
Osnovni kapital: 2,586.121 SIT
Ustanovitelj: Škerl Ivan, Ajdovščina,
Polževa 35, vstop 9. 1. 1990, vložek
2,586.121 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi na: gradbene, vrtnarske in sadjarske storitve.
Rg-33968
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01266 z dne 13. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ALTEN, Organizacija za
zunanjetrgovinsko poslovanje, notranjo
trgovino in inženiring, Nova Gorica,
d.o.o., sedež: Tolminskih puntarjev 12,
Nova Gorica, pod vložno št. 1/01249/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5433657
Sedež: Nova Gorica, Borisa Kalina 85
Osnovni kapital: 1,992.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlič Josip, Nova Gorica,
Borisa Kalina 85, vstop 27. 8. 1990, vložek
1,992.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-33971
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00032 z dne 12. 2. 1996 pod
št. vložka 1/03567/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5931045
Firma: G A X, Trgovina in trgovinske
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: G A X, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Vipavska cesta 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šinigoj Albert, Dornberk,
Šinigojska 5, in Pelicon Goran, Dornberk,
Gregorčičeva 23, vstopila 22. 1. 1996, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Šinigoj Albert in namestnik direktorja
Pelicon Goran, imenovana 22. 1. 1996, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 2. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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 kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo 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 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina 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 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 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 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 alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 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 izdelki; 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5248
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
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712 Posredništvo z vrednostnimi
papirji; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslo-

vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-33973
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00019 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ZIDGRAD, Splošno gradbeno podjetje, d.o.o., Idrija, sedež: Vojkova 8, Idrija, pod vložno št. 1/00179/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme,
povečanje kapitala, spremembo družbenikov, uskladitev dejavnosti s SKD, spremembo pooblastil zastopnika, člane nadzornega
sveta in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5075955
Firma: ZIDGRAD, Splošno gradbeno
podjetje, Idrija, d.d.
Skrajšana firma: SGP ZIDGRAD, Idrija, d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 330,130.000 SIT
Ustanovitelji: SGP ZIDGRAD, p.o., izstopil
11. 12. 1995; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska 15, vložil 62,646.000 SIT; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala
ulica 5/IV, vložil 33,013.000 SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 83,488.000 SIT, upravičenci iz interne razdelitve, vložili
59,263,000 SIT, in udeleženci iz notranjega
odkupa, vložili 91,720.000 SIT, vstopili 11.
12. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Božič Igor, Idrija, Mihevčeva 19, razrešen 28.
11. 1995 kot direktor in imenovan za začasnega direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Štucin Dušan,
Poženel Drago in Šemrov Vojko, vstopili
27. 11. 1995.
Dejavnost, vpisana 9. 2. 1996: 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
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javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00528/00695-1996/TJ z dne 16. 1. 1996.

mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize.

vložno št. 1/00235/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep sodišča o začetku
prisilne likvidacije, spremembo firme in zastopnika s temile podatki:
Firma: Sklad stavbnih zemljišč občine
Tolmin pri zavodu za razvoj in plan v
likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kravanja Franc, razrešen 21. 2. 1996; likvidacijski upravitelj Simčič Davorin, Tolmin,
Tumov drevored 19A, imenovan 21. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Sklep tega sodišča o začetku postopka
likvidacije opr. št. St 16/95 z dne 21. 2.
1996.

Rg-33975
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00643 z dne 23. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ITAL-YUG, Podjetje za inženiring, zunanjo trgovino in turizem,
d.o.o., sedež: Vogrsko 158 L, Volčja Draga, pod vložno št. 1/01706/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, izstop družbenika in uskladitev dejavnosti s Standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5433258
Firma: MARVINGRAD, Gradbeništvo
in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MARVINGRAD,
d.o.o.
Ustanovitelja: Kovič Luciano, izstop 19.
12. 1995; Marvin Darko, Portorož, Šolska
9, vstop 19. 12. 1995, vložek 808.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 23. 2. 1996: 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, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja 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 gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega 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 strojev;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, 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, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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-

Rg-33976
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00569 z dne 23. 2. 1996 pri
subjektu vpisa SLOIMPIANTI, Industrijske instalacije-projektiranje-izvajanje,
d.o.o., sedež: Vojščica 68, Kostanjevica
na Krasu, pod vložno št. 1/03188/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, vstop in izstop družbenika, razširitev dejavnosti in spremembo zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5778603
Sedež: Šempas, Šempas 152a
Ustanovitelja: Pipan Ivan, izstop 7. 11.
1995; Klanjšček Tomaž, Šempas 152A,
vstop 7. 11. 1995, vložek 1,350.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pipan Ivan, razrešen 7. 11. 1995; direktor Klanjšček Tomaž, imenovan 7. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 2. 1996: 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.
Rg-33977
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02671 z dne 23. 2. 1996 pri
subjektu vpisa SPORTEC, Podjetje za poslovne storitve, d.o.o., Volčja Draga, sedež: Dombrava št. 1, Volčja Draga, pod
vložno št. 1/02601/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5667151
Osnovni kapital: 1,546.482 SIT
Ustanovitelj: Tecnica S.p.a., Giavera,
Italia, Via del Fante, vstop 6. 7. 1992, vložek 1,546.482 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-33978
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00074 z dne 23. 2. 1996 pri
subjektu vpisa Sklad stavbnih zemljišč občine Tolmin pri zavodu za razvoj in plan,
sedež: Padlih borcev 1/b, Tolmin, pod

Rg-33982
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00644 z dne 22. 2. 1996 pri
subjektu vpisa AB ASSO, TED, Knjigovodstvo in svetovanje, d.o.o., Krilanova
10, Kobarid, sedež: Krilanova 10, Kobarid, pod vložno št. 1/03317/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5820804
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Barbiera Carlo, razrešen 15. 12. 1995;
Ivančič Arno, Nova Gorica, Kidričeva 29B,
razrešen 15. 12. 1995 kot direktor in imenovan 16. 12. 1995 za prokurista; Tommasini
Antonio, Vivaro, Pordenone, Dell Orio 10,
imenovan 16. 12. 1995, v pravnem prometu
s tretjimi zastopa družbo s pismenim soglasjem ustanovitelja.
Rg-33983
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00487 z dne 22. 2. 1996 pri
subjektu vpisa FIL-TRADE, Finančne storitve in trgovina, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Marušičeva 6, Nova Gorica, pod vložno št. 1/02848/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vstop in izstop družbenikov in
uskladitev dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5710782
Ustanovitelji: TEHNO-TRADE, Družba
za tehnično-tehnološke storitve, d.o.o., Nova Gorica, izstop 31. 7. 1995; Filej Jože in
Filej Miranda, oba iz Šempetra pri Gorici,
Podmark 10, vstopila 31. 7. 1995, vložila po
759.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 22. 2. 1996: 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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

Št. 69 – 5. XII. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 4961

debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 6521
Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
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; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

ski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložek 20,778.000 SIT; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana,
Kolodvorska
15,
vložek
31,076.000 SIT; Slak Ignacij in ostali udeleženci interne razdelitve s seznama, ki je
priložen Aktu o lastninskem preoblikovanju; Trebnje, Ulica OF 14, vložek
39,933.000 SIT; Rajer Jože in ostali udeleženci notranjega odkupa s seznama, ki je
priložen Aktu o lastninskem preoblikovanju, Trebnje, Trdinova ulica 2, vsi vstopili
27. 11. 1995, vložek 30,260.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pandža Dušan, razrešen 27. 11. 1995 in
zastopnik Pandža Dušan, Trebnje, Simončičeva 11, vstop 27. 11. 1995, imenovan za
vodjo začasne uprave.
Člani nadzornega sveta: Peterlin Anton,
Matoh Ludvik, Konestabo Ivan, vsi vstopili
27. 11. 1995.
Dejavnost, vpisana 5. 3. 1996: 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2512
Proizvodnja plošč, folij, 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; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2852 Splošna
mehanična dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge intašalcije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7470 Čiščenje sten; 8022 Srednješolsko tehniško in policno izobraževanje.

Ustanovitelj: Gačeša Milica, Karlovac,
Brače Gojak 35, vstopila 20. 3. 1992, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gačeša Milica, razrešena 2. 6. 1994 in
direktor Miščevič Ljubica, Novo mesto,
Slavka Gruma 1, imenovana 2. 6. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-33986
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00063 z dne 19. 2. 1996 pri
subjektu vpisa MEBLO LAMINATI TRNOVO, Podjetje za proizvodnjo pohištva
in opreme, d.o.o., Trnovo 12a, sedež: Trnovo 12a, Trnovo, pod vložno št.
1/03371/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep sodišča o uvedbi stečaja ter spremembo firme in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5835151
Firma: MEBLO LAMINATI TRNOVO, Podjetje za proizvodnjo pohištva in
opreme, d.o.o., Trnovo 12a – v stečaju
Skrajšana firma: MEBLO LAMINATI
TRNOVO, d.o.o., v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hvala Alojz, razrešen 14. 2. 1996;
stečajni upravitelj Klavora Goran, Nova Gorica, Kidričeva 18, imenovan 14. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Sklep tega sodišča o začetku stečajnega
postopka. opr. št. St 1/96 z dne 14. 2. 1996.

NOVO MESTO
Rg-34780
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00011 z dne 5. 3. 1996
pri subjektu vpisa AKRIPOL, tovarna za
proizvodnjo in predelavo polimerov,
Trebnje, p.o., sedež: Prijateljeva 11, 8210
Trebnje, pod vložno št. 1/01066/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča vpis pravnih
posledic lastninskega preoblikovanja, sprememba firme, vpis skrajšane firme, vpis
ustanovitelja, sprememba pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5038677
Firma: AKRIPOL, proizvodnja in predelava polimerov, d.d.
Skrajšana firma: AKRIPOL, d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 207,781.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložek 85,734.000 SIT; Slovenski odškodnin-

Rg-33579
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01779 z dne 27. 3. 1995
pri subjektu vpisa HONEY MOON, d.o.o.,
Novo mesto, proizvodnja poročne konfekcije, sedež: Slavka Gruma 1, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/02514/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in spremembo sedeža, zastopnika ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5626790
Sedež: Novo mesto, Novi trg 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Rg-34788
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00470 z dne 10. 3. 1995
pri subjektu vpisa IST, industrija, svetovanje, trgovina, d.o.o., Trebnje, sedež:
Štefan 28, 8210 Trebnje, pod vložno št.
1/00518/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5317479
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Vencelj Jože, Trebnje, Štefan 28, vstopil 8. 12. 1989, vložil 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-34794
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01735 z dne 26. 2. 1996
pri subjektu vpisa DEKOP - E 92, kovinsko predelovalna industrija, d.o.o., Novo
mesto, Ljubljanska 10, sedež: Ljubljanska 10, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/00487/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo firme in skrajšane firme, sedeža in
spremembo družbenikov ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5313104
Firma: DEKOP, d.o.o., Kovinsko predelovalna industrija
Skrajšana firma: DEKOP, d.o.o.
Sedež: Novo mesto, Ljubljanska 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Osolnik Milan ml., Novo
mesto, Paderšičeva 8, vstopil 20. 12. 1989,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Osolnik Milan, izstopil 9. 5. 1994;
Osolnik Sonja, izstopila 9. 5. 1994.
Rg-34806
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01111 z dne 10. 3. 1995
pri subjektu vpisa RIVALL, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Metlika, sedež:
Ulica XV. brigade 2, 8330 Metlika, pod
vložno št. 1/03564/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5805007
Ustanovitelja: Muratović Zijad, izstopil
9. 5. 1994; Kovačević Hasan, Ljubljana, Makucova ulica 24, vstopil 9. 5. 1994, vložil
752.917 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-35223
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02372 z dne 16. 3. 1995
pri subjektu vpisa GOTZ, zastopstva, trgovina in proizvodnja, Trebnje, d.o.o., sedež: Ul. Cankarjeve brigade 29, 8210
Trebnje, pod vložno št. 1/02121/00 vpisalo
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v sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., in spremembo firme ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5583993
Firma: GOTZ & CO, zastopstva, trgovina in proizvodnja, d.n.o., Trebnje
Skrajšana firma: GOTZ & CO., d.n.o.,
Trebnje
Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelji: Gotz Jakob in Gotz Milena, oba iz Trebnjega, Ul. Cankarjeve brigade 29, vstopila 21. 1. 1992, vložila po 4.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gotz Jakob, razrešen 7. 6. 1994; direktor
Gotz Jakob, Trebnje, Ul. Cankarjeve brigade 29, imenovan 7. 6. 1994.

spremembo zastopnika ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5678625
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Slak Jože, Mirna Peč,
Šranga 34, vstopil 4. 12. 1991, vložil
1,490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Slak Polončič Zdenka, Ljubljana, Vide Pregarčeve 18, vstopila 3. 12. 1991, vložila
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Slak Polončič Zdenka, razrešena 28.
12. 1994; družbenik Slak Jože, razrešen 28.
12. 1994, in direktor Slak Jože, Mirna Peč,
Šranga 34, imenovan 28. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Ustanovitelji: Bukovec Vesna, Novo mesto, Volčičeva 23, vstopila 1. 2. 1996, vložila 229.648 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Šepic Milojko, izstopil 4. 11. 1995; Primc Miloš, Novo mesto,
Volčičeva 23, vstopil 4. 3. 1995, vložil
229.648 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Šepic Milojko, razrešen 4. 11. 1995;
družbenica Bukovec Vesna, Novo mesto,
Volčičeva 23, imenovana 14. 2. 1996.

Rg-35280
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01551 z dne 1. 3. 1996
pri subjektu vpisa KONVIKT, podjetje za
trgovino, uvoz in izvoz ter storitve Novo
mesto, d.o.o., sedež: Šolska ulica 6, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/01399/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala, spremembo družbenikov in spremembo zastopnika ter uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5439795
Osnovni kapital: 1,583.000 SIT
Ustanovitelji: Kek Franci, izstopil 18. 5.
1994; Kek Vika, Novo mesto, Šolska ulica
6, vstopila 20. 10. 1990 in Judež Mirjana,
Novo mesto, Hladnikova 3, vstopila 18. 5.
1994, vložili po 791.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kek Franci, razrešen 18. 5. 1994; direktorica Judež Mirjana, Novo mesto, Hladnikova 3, imenovana 18. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-35290
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02768 z dne 18. 3. 1996
pri subjektu vpisa KAROLINA, trgovina,
gostinstvo, transport, d.o.o., Škocjan, sedež: Škocjan 60, 8275 Škocjan, pod vložno
št. 1/00778/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
spremembo družbenikov ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5348005
Osnovni kapital: 1,722.000 SIT
Ustanovitelji: Bobič Dragica, Škocjan
Škocjan 60, vstopila 12. 1. 1990, vložila
1,722.000 SIT; Bobič Anton, Bobič Anton
ml., Bobič Alenka, vsi izstopili 29. 12. 1994.
Rg-35299
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02685 z dne 19. 3. 1996
pri subjektu vpisa STRUKTURA, načrtovanje v gradbeništvu in urejanje prostora, trženja Mirna Peč, d.o.o., sedež: Šranga 34, 8216 Mirna Peč, pod vložno št.
1/02516/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in

Rg-36411
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01606 z dne 10. 3. 1995
pri subjektu vpisa M & M, trgovina in
gostinstvo, Črnomelj, d.o.o., sedež: Vrtna
ul. 35, 8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/01200/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5409349
Osnovni kapital: 73,566.000 SIT
Ustanovitelja: Muller Dušan, Črnomelj,
Vrtna ulica 35, in Muller Andrej, Ljubljana,
Leninov trg 3, oba vstopila 4. 8. 1990, vložila po 36,783.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-36414
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01615 z dne 7. 3. 1995
pri subjektu vpisa INTELEKTA, proizvodno, trgovsko podjetje in intelektualne storitve, d.o.o., Mirna, Roje 11, sedež: Roje
11, 8233 Mirna, pod vložno št. 1/00418/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in izstop družbenika ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5309972
Osnovni kapital: 1,727.900 SIT
Ustanovitelji: Kurent Nikolaj, Rozmanova ulica 34, vstopil 26. 12. 1989, vložil
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kurent Maks, Šentrupert, Šentrupert 122, vstopil 26. 12. 1989, vložil 1,717.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rugelj Tone, izstopil 25. 5. 1994.
Rg-36423
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00058 z dne 21. 3. 1996
pri subjektu vpisa EREMIT PRIMC &
ŠEPIC, trgovina in poslovne storitve,
d.n.o., Novo mesto, sedež: Volčičeva 23,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/03049/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, spremembo skrajšane firme, spremembo družbenikov in poslovnih deležev ter spremembo zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5733731
Firma: EREMIT PRIMC & CO., Trgovina in poslovne storitve, d.n.o., Novo
mesto
Skrajšana firma: EREMIT PRIMC &
CO., d.n.o., Novo mesto

Rg-36424
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00240 z dne 22. 3. 1996
pri subjektu vpisa STUDIO D, Regionalna
radijska postaja Dolenjske in Bele Krajine, d.d., Seidlova 29, Novo mesto, sedež:
Seidlova 29, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/00276/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5263573
Člani nadzornega sveta: Musa Jože in
Božič Rastko, oba izstopila 26. 5. 1995;
Musa Jože, Krivec Francka, Božič Rastko,
Dular Boris, Radisavljevič Boris, vsi imenovani 26. 5. 1995; Krivec Francka, razrešena 26. 5. 1995.
Rg-36425
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00064 z dne 22. 3. 1996
pri subjektu vpisa KLEMEN, trgovina z
usnjeno galanterijo Suhor, d.o.o., sedež:
Sela pri Jugorju 15, 8331 Suhor, pod vložno št. 1/00671/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5332478
Osnovni kapital: 2,607.000 SIT
Ustanovitelj: Klemenčič Ivan, Suhor, Sela pri Jugorju 15, vstopil 7. 3. 1990, vložil
2,607.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-36431
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02514 z dne 26. 3. 1996
pri subjektu vpisa VEK, proizvodnja, trgovina in storitve, Čatež, d.o.o., sedež: Dolenja vas 16, 8212 Velika Loka, pod vložno št. 1/02541/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo – uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5666988
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Prevolšek Stanislav, Velika Loka, Dolenja vas pri Čatežu 16, vstopil
21. 12. 1991, vložil 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 0124 Reja perutnine; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2215 Drugo založništvo; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
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materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 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, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 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; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.

dardne klasifikacije dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5370531
Dejavnost, vpisana 27. 3. 1996: 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, 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; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina 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; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov.

sedež: Cesta III. bataljona VDV 34, 8233
Mirna, pod vložno št. 1/00080/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5049393
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pernarčič Božidar, razrešen 29. 2. 1996;
direktor Pravne Jožef, Mirna, Sotla 14, imenovan 4. 3. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-36433
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00226 z dne 27. 3. 1996
pri subjektu vpisa IZBOR, trgovsko podjetje, d.o.o., Semič, sedež: Semič 100, 8333
Semič, pod vložno št. 1/00986/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-

Rg-36437
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02312 z dne 25. 3. 1996
pri subjektu vpisa DIJAŠKI DOM ČRNOMELJ, p.o., sedež: Ul. Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/00029/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o zavodih in
preoblikovanje v javni vzgojno-izobraževalni zavod ter spremembo firme ustanovitelja
in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5049636
Firma: DIJAŠKI DOM ČRNOMELJ
Ustanovitelja: Skupščina občine Črnomelj, izstop 13. 2. 1996; Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ljubljana,
Gregorčičeva ulica 20, vstop 13. 2. 1992,
odgovornost: ostalo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Domjan Vida, razrešena 15. 6. 1994;
zastopnik Doltar Vesna, Gradac, Gradac 22,
imenovana 26. 5. 1994, kot v.d. ravnateljice, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-36436
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00070 z dne 27. 3. 1996
pri subjektu vpisa DANA, tovarna rastlinskih specialitet in destilacija, p.o., Mirna,

Rg-36982
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01592 z dne 8. 3. 1995
pri subjektu vpisa LIPNIK, proizvodnja
kovinskih izdelkov, Semič, d.o.o., sedež:
Vavpča vas 42/b, 8333 Semič, pod vložno
št. 1/02938/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5734703
Osnovni kapital: 1,672.050 SIT
Ustanovitelj: Lipnik Silvester, Semič,
Vavpča vas 42/b, vstopil 28. 12. 1992, vložil 1,672.050 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-36985
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00046 z dne 7. 3. 1995
pod št. vložka 1/03736/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5889251
Firma: ŽABCA, trgovina in gostinstvo,
d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: ŽABCA, d.o.o., Novo
mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Kandijska 37
Osnovni kapital; 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Sivec Miran, Novo mesto,
Na tratah 15, vstopil 5. 2. 1995, vložil
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Korasa Miran, Novo mesto, Kandijska cesta
37, vstopila 5. 2. 1995, vložil 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Sivec Miran, Novo mesto, Na tratah
15, imenovan 5. 2. 1995, zastopa družbo
brez omejitev, kot poslovodja; družbenik
Korasa Miran, Novo mesto, Kandijska cesta
37, imenovan 5. 2. 1995, zastopa družbo
brez omejitev, kot poslovodja.
Dejavnost, vpisana 7. 3. 1995: 176 Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
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drobno zunaj prodajaln; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov (bari); 5540 Točenje
pijač in napitkov (bari).

Skrajšana firma: GRADBENIŠTVO,
d.o.o., Črnomelj
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelja: Banovec Andrej in Banovec Ankica, oba iz Črnomlja, Kanižarica 6c,
vstopila 7. 3. 1990 in 30. 5. 1994, vložila po
825.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Banovec Ankica, Črnomelj, Kanižarica 6c, imenovana 30. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

vložil 460.000 SIT; Rajnar Alojz, Velika
Loka, Krtina 7, vložil 350.000 SIT; Rakar
Marjan, Velika Loka, Šentlovrenc 52, vložil
410.000 SIT; Vavtar Jože, Velika Loka, Krtina 9, vložil 280.000 SIT; Vigdaj Milan,
Primskovo, Sevno 12, vložil 550.000 SIT;
Vigdaj Milan, Primskovo, Sevno 12, vložil
550.000 SIT; Vigdaj Marija, Primskovo,
Sevno 12, vložila 460.000 SIT; Zidar Jože,
Veliki Gaber, Medvedjek 14, vložil 530.000
SIT; Zidar Anica, Veliki Gaber, Medvedjek
14, vložila 410.000 SIT; Zidar Jože, Veliki
Gaber, Medvedjek 14, vložil 410.000 SIT,
vsi vstopili 19. 10. 1994, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Grm Janez, razrešen 19. 10. 1994; direktor Grm Janez, Velika Loka, Mačji dol 15,
imenovan 19. 10. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
361 Proizvodnja pohištva; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 517 Druga trgovina na debelo; 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 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 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-36986
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00935 z dne 2. 3. 1995
pri subjektu vpisa IDEJA, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, Šentjernej,
d.o.o., sedež: Vrbovce 14, 8310 Šentjernej, pod vložno št. 1/00532/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5321239
Osnovni kapital: 1,504.600 SIT
Ustanovitelja: Golob Roman, in Golob
Irena, oba iz Šentjerneja, Vrbovce 14, vstopila 5. 2. 1990, vložila po 752.300 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-36989
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00933 z dne 8. 3. 1995
pri subjektu vpisa INPRO, inženiring, nadzor, projektiranje, d.o.o., sedež: Novo mesto, Loke 14, 8531 Straža, pod vložno št.
1/01831/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5514347
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Lavrič Ladislav, Straža,
Loke 14, vstopil 10. 7. 1991, vložil
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-36991
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01091 z dne 7. 3. 1995
pri subjektu vpisa TAK, trgovina, arhitektura in kultura Novo mesto, d.o.o., sedež:
Trdinova 14, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/00719/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5343437
Osnovni kapital: 1,684.039 SIT
Ustanovitelj: Hlavaty Dušanka, Novo
mesto, Trdinova 14, vstopila 15. 3. 1990,
vložila 1,684.039 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-36993
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01629 z dne 16. 3. 1995
pri subjektu vpisa GRADBINEC, gradbeništvo, Kanižarica, d.o.o., sedež: Kanižarica 6, 8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/00800/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala, spremembo deležev in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5354269
Firma: GRADBENIŠTVO BANOVEC,
d.o.o., Črnomelj

Rg-36997
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00549 z dne 6. 3. 1995
pri subjektu vpisa STP MUREN, storitve,
trgovina, proizvodnja, Črnomelj, d.o.o.,
sedež: Nova loka 49, 8340 Črnomelj, pod
vložno št. 1/02021/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5557224
Osnovni kapital: 1,986.250 SIT
Ustanovitelja: Muren Branko, in Muren
Branko ml., oba iz Črnomlja, Nova loka 49,
vstopila 6. 1. 1992, vložila po 993.125 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-36998
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00057 z dne 10. 4. 1996
pri subjektu vpisa HRAST, Mizarsko podjetje, Šentlovrenc, p.o., sedež: Šentlovrenc
13a, 8212 Velika Loka, pod vložno št.
1/00068/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja, spremembo organizacijske
oblike in vpis ustanoviteljev ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5143993
Firma: HRAST, Mizarsko podjetje
Skrajšana firma: HRAST Šentlovrenc,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 22,790.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek 2,280.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložek 2,280.000 SIT; Sklad
RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložek 7,880.000 SIT; Ceglar Janez, Velika
Loka, Sajenice 9, vložil 470.000 SIT; Dular
Darko, Velika Loka, Šentlovrenc 48, vložil
480.000 SIT; Gerdin Marko, Velika Loka,
Čatež 2, vložil 290.000 SIT; Glavan Kristijan, Dobrnič, Železno 1, vložil 340.000 SIT;
Gliha Rajko, Velika Loka, Veliki Videm 6,
vložil 670.000 SIT; Gliha Anton, Primskovo, Gornji vrh 7, vložil 550.000 SIT; Golob
Jože, Velika Loka, Martinja vas 2, vložil
730.000 SIT; Grm Janez, Velika Loka, Mačji dol 15, vložil 960.000 SIT; Jeras Janez,
Velika Loka, Dolga njiva 3, vložil 470.000
SIT; Miklič Alojz, Velika Loka, Mačji dol
12, vložil 410.000 SIT; Mlakar Janez, Velika Loka, Čatež 11, vložil 430.000 SIT; Novak Stane, Velika Loka, Martinja vas 24,
vložil 420.000 SIT; Potrebuješ Anton, Velika Loka, Sajenice 6, vložil 270.000 SIT;
Pristopec Marija, Velika Loka, Čatež 37,

Rg-37005
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00059 z dne 12. 4. 1996
pri subjektu vpisa OPEKARNA NOVO
MESTO, d.o.o., sedež: Zalog 21, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/00007/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis pravnih
posledic lastninskega preoblikovanja, spremembo org. oblike, ustanoviteljev, dejavnosti, pooblastil zastopnika ter vpis nadzornega sveta s temile podatki:
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Matična št.: 5033667
Firma: OPEKARNA NOVO MESTO,
d.d.
Skrajšana firma: OPEKARNA NOVO
MESTO, d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 75,315.000 SIT
Ustanovitelji: Opekarna Novo mesto
p.o., Novo mesto, Zalog 21, vložek
48,873.300 SIT; Starič Pavel, Novo mesto,
Belokranjska 17, vložek 155.001,50 SIT;
Jakše Tilka, Novo mesto, Majde Šilc 9, vložek 77.150,30 SIT; Rešetič Marta, Novo mesto, Koštialova 36, vložek 67.804,40 SIT;
Vovk Bogomir, Dvor pri Žužemberku, Dvor
48, vložek 85.234,50 SIT; Rabzelj Drago,
Otočec, Gorenje Kronovo 10, vložek
209.955,30 SIT; Božič Martina, Straža, Dule 21, vložek 60.608,10 SIT; Gazvoda Anton, Brusnice, Ratež 49, vložek 153.599,70
SIT; Gorenc Jelka, Novo mesto, Petelinjek
20, vložek 72.664,30 SIT; Makše Dragica,
Mirna peč, Jablan 11, vložek 84.813,90 SIT;
Vesel Alojz, Novo mesto, Mali Podljuben,
vložek 82.477,50 SIT; Ivanušič Ivo, Novo
mesto, Srebrniče 15, vložek 132.477,90 SIT;
Svetlin Angelca, Novo mesto, Češča vas 10,
vložek 50.794,90 SIT; Jenič Frančiška, Brusnice, V. Brusnice 40, vložek 43.738,80 SIT;
Franko Jože, Straža, Sela 27, vložek
70.234,30 SIT; Aleksić Živko, Novo mesto,
Zalog 21, vložek 70.000,70 SIT; Kogovšek
Jože, Otočec, Otočec nad Krko 11, vložek
81.215,80 SIT; Bukovec Ivan, Novo mesto,
Koroška vas 53, vložek 74.907,30 SIT; Pirh
Marjan, Straža, Loke 1, vložek 56.589,30
SIT; Mofardin Martin, Pula, Tartinijeva 12,
vložek 88.412,10 SIT; Bobnar Alojz, Novo
mesto, Volčičeva 30, vložek 56.122,10 SIT;
Legan Anton, Dvor pri Žužemberku, Podgozd 20/a, vložek 51.355,60 SIT; Derganc
Marija, Novo mesto, Češča vas 21, vložek
54.860,40 SIT; Košir Alojz II, Novo mesto,
Slavka Gruma 54, vložek 57.196,80 SIT;
Kovačič Boris, Novo mesto, C. herojev 24,
vložek 48.832,30 SIT; Petruševski Zoran,
Novo mesto, Brod, vložek 68.255 SIT; Košir Stanislav, Novo mesto, Ragovska 14,
vložek 57.150,10 SIT; Legan Boštjan, Dvor
pri Žužemberku, Dvor 50, vložek 35.140,50
SIT; Vurušić Kazimir, Novo mesto, Zalog
21, vložek 79.019,50 SIT; Legan Matjaž,
Dvor pri Žužemberku, Dvor 25a, vložek
39.065,80 SIT; Juršič Marica, Straža, Pod
vinogradi 3, vložek 55.140,70 SIT; Košir
Alojz I, Straža, Podreber 36, vložek
74.066,20 SIT; Mojstrovič Darko, Straža,
Pod vinogradi 24, vložek 56.168,80 SIT;
Marjanovič Tatjana, Novo mesto, Slavka
Gruma 42, vložek 64.953,90 SIT; Vardić
Ilija, Novo mesto, Zalog 21, vložek
59.860,45 SIT; Primc Anton, Novo mesto,
Potočna vas 3, vložek 73.739 SIT; Lazetić
Bernarda, Novo mesto, Zagrebška 15, vložek 77.617,60 SIT; Rauh Jože, Novo mesto,
Slavka Gruma 28, vložek 91.776,60 SIT;
Gorenc Slavko, Novo mesto, Irča vas 5,
vložek 54.720,20 SIT; Primc Janez, Novo
mesto, Zalog 4, vložek 62,103,40 SIT; Macut Miloš, Novo mesto, C. herojev 66, vložek 64.533,30 SIT; Beganović Bego, Novo
mesto, Potočna vas 14, vložek 45.374,30
SIT; Franko Slavko, Straža, Sela 31, vložek
57.523,90 SIT; Jazbec Anton, Novo mesto,
Prečna 78, vložek 88.926,10 SIT; Kalin

Marjan, Novo mesto, Slavka Gruma 66, vložek 57.897,80 SIT; Bjelošević Svetozar,
Straža, Gor. Straža 162, vložek 63.131,50
SIT; Rozman Anton, Straža, Potok 18, vložek 59.066 SIT; Obradović Janko, Straža,
Soteska 8, vložek 68.365,20 SIT; Jogić Ilija, Novo mesto, Drska 41, vložek 48.271,50
SIT; Beganović Sulejman, Novo mesto, Šolska 12, vložek 44.439,70 SIT; Lalić Mirjana, Novo mesto, Danila Bučarja 20, vložek
65.608,10 SIT; Žunič Jožef, Novo mesto,
Lebanova 2, vložek 165.282 SIT; Jeršin Janez, Straža, Loke 9, vložek 45.561,20 SIT;
Omerzel Jože, Straža, Rumanja vas 14, vložek 85.234,50 SIT; Košir Drago, Straža, Novomeška 7, vložek 69.112,80 SIT; Mavšar
Iztok, Straža, Rumanja vas 36, vložek
52.103,30 SIT; Pavlenč Zdravko, Novo mesto, Koštialova 42, vložek 50.094 SIT; Amf
Branko, Novo mesto, Ragovska 6a, vložek
60.187,50 SIT; Žagar Aleksander, Novo mesto, C. brigad 1, vložek 77.944,70 SIT; Smolič Tomaž, Straža, Novomeška 96, vložek
56.963,20 SIT; Muhič Dušan, Novo mesto,
Mali Podljuben 2, vložek 53.411,70 SIT;
Blatnik Jože, Žužemberk, Budganja vas 24,
vložek 57.851 SIT; Zrilić Bore, Novo mesto, C. herojev 56, vložek 169.581,10 SIT;
Reba Magda, Straža Loke 17, vložek
131.683,50 SIT, vsi izstopili 22. 11. 1995;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5/4, vložek 6,678.000 SIT; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica
15, vložek 14,120.000 SIT; Sklad R Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložek 13,357.000 SIT; Starič Pavel in ostali
udeleženci interne razdelitve delnic iz seznama, ki je priložen aktu o lastninskem
preoblikovanju, Novo mesto, Belokranjska
17, vložek 5,915.000 SIT; Starič Pavel in
ostali udeleženci notranjega odkupa delnic
iz seznama, ki je priložen aktu o lastninskem preoblikovanju, Novo mesto, Belokranjska 17, vložek 26,714.000 SIT; Starič
Pavel in ostali lastniki delnic, ki so bile v
zasebni lasti že od prej in so navedeni v
seznamu, ki je priložen aktu o lastninskem
preoblikovanju, Novo mesto, Belokranjska
17, vsi vstopili 22. 11. 1995, vložek
8,531.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje; zastopnik Žunič Jožef, Novo mesto, Lebanova
2, razrešen 22. 11. 1995, in direktor Žunič
Jožef, Novo mesto, Lebanova 2, imenovan
22. 11. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Starič Pavel, Lažetič Bernarda, Jenič Frančiška, vsi vstopili
22. 11. 1995.
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 142 Pridobivanje peska in gline; 204 Proizvodnja
lesene embalaže; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov
za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51 Posredništvo in trgovina na

debelo, razen z motornimi vozili; 52 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili,
popravila izdelkov široke porabe; 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 90 Storitve javne higiene.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike
Slovenije
za
prestrukturiranje
in
privatizacijo št: LP 00499/00535-1996/GV
z dne 2. 26. 1996.
Rg-37008
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01988 z dne 30. 3. 1995
pod št. vložka 1/03743/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.d. s temile podatki:
Matična št.: 5856779
Firma: HYGIA, Družba za proizvodnjo in promet zdravil na debelo, Novo
mesto, d.d.
Skrajšana firma: HYGIA Novo mesto,
d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Novo mesto, Kandijska 1
Osnovni kapital 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Abazovič Miroslava, Novo mesto, Šegova 6, vložek 53.000 SIT;
Ambrožič Andreja, Črnomelj, Ulica Drage
8, vložek 39.000 SIT; Badovinac Justina,
Novo mesto, Ob potoku 9, vložek 30.000
SIT; Balkovec Marjan, Novo mesto, Mestne njive 2, vložek 69.000 SIT; Brana Irena,
Trebnje, Ul. Cankarjeve brigade 29, vložek
57.000 SIT; Bregar Nadja, Novo mesto, Šegova 22, vložek 40.000 SIT; Bučar Ana,
Šentjernej, Resslova c. 9, vložek 39.000 SIT;
Camloh Marjeta, Tržišče, Gabrje 4, vložek
60.000 SIT; Cimermančič Irena, Novo mesto, Jurna vas 6, vložek 35.000 SIT; Delič
Rudež Lelija, Novo mesto, Vorančeva 13,
vložek 64.000 SIT; Din Olga, Metlika, Gradac 130, vložek 46.000 SIT; Dražumerić,
Branko, Črnomelj, Čaralak 9, vložek 49.000
SIT; Dragičevič Mirjana, Metlika, Naselje
B. Kidriča 3, vložek 72.000 SIT; Fifolt Marija, Novo mesto, Mestne njive 7, vložek
35.000 SIT; Fink Jože, Novo mesto, Smrečnikova 26, vložek 75.000 SIT; Fir Mojca,
Novo mesto, Gotna vas 60, vložek 51.000
SIT; Fortuna Janja, Novo mesto, Prešernov
trg 9, vložek 107.000 SIT; Galeša Marija,
Novo mesto, Ragovska 12, vložek 60.000
SIT; Golubič Halina, Črnomelj, Pod smreko
4, vložek 57.000 SIT; Gorše Antonija, Uršna sela, Dobindol 35, vložek 22.000 SIT;
Horvat Breda, Metlika, Pot na Veselico 21,
vložek 35.000 SIT; Hrastar Zdenka, Novo
mesto, Šukljetova 32, vložek 36.000 SIT;
Jerman Ivanka, Črnomelj, Ločka cesta 8,
vložek 21.000 SIT; Jovič Zdenka, Novo mesto, Nad mlini 10, vložek 40.000 SIT; Kerin
Terezija, Šentjernej, Kotarjeva 24, vložek
21.000 SIT; Klepec Majda, Črnomelj, Viniška cesta 14, vložek 21.000 SIT; Kolenc
Majda, Novo mesto, Češča vas 14, vložek
21.000 SIT; Kolenc Vanja, Mirna, Jamska
24, vložek 40.000 SIT; Kočevar Ivanka, Semič, Sela 19, vložek 40.000 SIT; Lapanje
Andreja, Novo mesto, Majde Šilc 21, vložek 41.000 SIT; Lukanc Tanja, Novo me-
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sto, Ljubljanska 15, vložek 58.000 SIT; Luzar Lidija, Šentjernej, Dol. Stara vas 10A,
vložek 38.000 SIT; Malič Zdenka, Novo mesto, Slavka Gruma 60, vložek 54.000 SIT;
Maljevič Ivanka, Metlika, Jerebova 16, vložek 40.000 SIT; Mandič Jelena, Samobor,
Cvjetno naselje 8, vložek 75.000 SIT;
Mihelčič Marija, Metlika, Brodaričeva 1,
vložek 42.000 SIT; Milek Marija Vesna,
Metlika, CBE 138, vložek 38.000 SIT; Murn
Majda, Straža, Rumanja vas 38A, vložek
39.000 SIT; Musizza Tanja, Novo mesto,
Belokranjska 47, vložek 62.000 SIT; Nadj
Ani, Novo mesto, Nad mlini 33, vložek
24.000 SIT; Nemanič Tatjana, Novo mesto,
Šegova 20, vložek 38.000 SIT; Per Branka,
Metlika, Ulica 1. maja 6, vložek 42.000 SIT;
Perko Irena, Trebnje, Jurčičeva 27, vložek
38.000 SIT; Pečaver Antonija, Dolenjske
Toplice, Podhosta 41, vložek 21.000 SIT;
Planinc Cirila, Črnomelj, Ulica heroja Starihe 8, vložek 41.000 SIT; Ravbar Colarič
Lidija, Straža, Pod vinogradi 10, vložek
40.000 SIT; Rozman Emilija, Novo mesto,
Ragovska 6A, vložek 42.000 SIT; Simič
Ljubica, Novo mesto, Seidlova 34, vložek
37.000 SIT; Strajnar Zdenka, Novo mesto,
Danila Bučarja 1, vložek 55.000 SIT; Urbič
Majda, Mokronog, Florjanska cesta 11, vložek 11.000 SIT; Urh Lidija, Črnomelj, Ulica 21. oktobra 1/c, vložek 55.000 SIT; Veble Breda, Trebnje, Maistrova 11, vložek
38.000 SIT; Vergot Alenka, Metlika, Brodaričeva 3, vložek 39.000 SIT; Veselič Vlasta, Novo mesto, Slavka Gruma 80, vložek
80.000 SIT; Vintar Adela, Novo mesto,
Slavka Gruma 52, vložek 53.000 SIT; Virc
Jožefa, Trebnje, Tomšičeva 11, vložek
22.000 SIT; Vitkovič Alenka, Črnomelj, Sadež 3, vložek 36.000 SIT; Vitkovič Zofija,
Novo mesto, Ob Težki vodi 23, vložek
58.000 SIT; Vraničar Simona, Metlika, Pot
na Veselico 21, vložek 21.000 SIT; Vrščaj
Marija, Črnomelj, Kolodvorska 56, vložek
76.000 SIT; Zagorc Milena, Ljubljana, Brodarjev trg 14, vložek 53.000 SIT; Zamida
Angelca, Straža, Rumanja vas 24, vložek
22.000 SIT; Zepan Lilijana, Novo mesto,
Mušičeva 8, vložek 40.000 SIT; Zupančič
Jolanda, Trebnje, Tomšičeva 12, vložek
39.000 SIT; Šoba Anica, Novo mesto, Slavka Gruma 16, vložek 55.000 SIT; Šterk Tanja, Trebnje, Studenec 15, vložek 49.000
SIT; Štukelj Ivanka, Črnomelj, Železničarska 6, vložek 53.000 SIT, vsi vstopili 16. 6.
1994, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Balkovec Marjan, Novo mesto, Mestne njive 2, vstop 27. 6. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Fink Jože, Dražumerič Branko, Mihelič Marija, Šterk Tanja, Vitkovič Zofija, vsi vstopili 27. 6. 1994.
Dejavnost, vpisana 30. 3. 1995: 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5144 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 7430 Tehnični
preizkusi in analize.

Rg-37015
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02532 z dne 9. 4. 1996
pri subjektu vpisa PECEL, trgovina, proizvodnja in storitve, Maline, d.o.o., sedež:
Maline 17, Semič, pod vložno št.
1/02902/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5740991
Osnovni kapital: 1,806.900 SIT
Ustanovitelj: Malenšek Peter, Semič,
Maline 17, vstopil 22. 1. 1993, vložil
1,806.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Matična št.: 5925843
Firma: GAZVODA, inženiring, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Ivana Roba 63
Osnovni kapital: 1,566.000 SIT
Ustanovitelja: Gazvoda Tomaž, in Gazvoda Tatjana, oba iz Novega mesta, Ivana
Roba 63, vstopila 25. 19. 1995, vložila po
783.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gazvoda Tomaž, Novo mesto, Ivana Roba 63, imenovan 25. 10. 1995, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Gazvoda Tatjana, Novo mesto, Ivana Roba 63, imenovana 25. 10. 1995, zastopa družbo brez
omejitev, kot namestnik direktorja.
Dejavnost, vpisana 5. 4. 1996: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega 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 strojev; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, 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, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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
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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi 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
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-

Rg-37019
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00080 z dne 4. 4. 1996
pod št. vložka 1/03869/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5938813
Firma: KRAJCARČEK, trgovina in
storitve Črnomelj, d.o.o.
Skrajšana firma: KRAJCARČEK Črnomelj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Črnomelj, Staneta Rozmana 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šavor Nataša, Črnomelj,
Kanižarica 30, vstopila 6. 3. 1996, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šavor Nataša, Črnomelj, Kanižarica
30, imenovana 6. 3. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 602 Drug kopenski promet; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.
Rg-37021
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00085 z dne 5. 4. 1996
pri subjektu vpisa POT-BEGRAD, podjetje za projektiranje d.o.o., sedež: Zadružna cesta 14, 8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/01751/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane firme s
temile podatki:
Matična št.: 5493030
Firma: ARHA projektivni biro, d.o.o.
Skrajšana firma: ARHA, d.o.o.
Rg-37024
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00427 z dne 5. 4. 1996
pod št. vložka 1/03872/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
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dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 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; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 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 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

nomsko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Gradbeništvo; 451 Pripravljalna 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;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
454 Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi; 501 Trgovina z motornimi vozili;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51
Posredništvo in trgovina na debelo, razen z
motornimi vozili; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 52 Trgovina na
drobno, razen z motornimi vozili, popravila
izdelkov široke porabe; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 60 Kopenski promet; cevovodni transport; 602 Drug kopenski promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 70 Poslovanje z nepremičninami; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 71 Dajanje strojev in
opreme brez upravljalcev v najem; izposojanje izdelkov široke porabe; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem; 72 Obdelava podatkov,
podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti; 723 Obdelava podatkov; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 74
Druge poslovne dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-37022
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00086 z dne 5. 4. 1996
pod št. vložka 1/03871/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5939704
Firma: RENOME, FLORIJANČIČ IN
MAČEK, posredništvo, trgovina, storitve,
d.n.o., Novo mesto
Skrajšana firma: RENOME, FLORIJANČIČ IN MAČEK, d.n.o., Novo mesto
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Dol. Kamence 3
Osnovni kapital: 30.000 SIT
Ustanovitelja: Florijančič Vesna, Novo
mesto, Muhaber 77 in Maček Samo, Vrhnika, Ljubljanska 15, oba vstopila 1. 3. 1996,
vložila po 15.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Florijančič Vesna, Novo mesto, Muhaber 77 in družbenik Maček Samo, Vrhnika, Ljubljanska 15, oba imenovana 1. 3.
1996.
Dejavnost, vpisana 5. 4. 1996: 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 726 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 744 Eko-

Rg-37025
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00045 z dne 10. 4. 1996
pri subjektu vpisa OBRTNA ZADRUGA
UNITEHNA, z.o.o., sedež: Baragov trg 6,
8210 Trebnje, pod vložno št. 2/00015/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov in uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5258987
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik Pevec Ciril, razrešen 3. 10. 1995;
direktor Rebernik Karel, razrešen 12. 10.
1995; direktor Rebernik Karel, Novo mesto,
Drska 7, imenovan 12. 10. 1995, zastopa
družbo brez omejitev z enakimi pooblastili
kot predsednik zadruge; zastopnica Zajc Anka, Mokronog, Puščava 14, imenovana 3.
10. 1995, zastopa družbo brez omejitev kot
predsednica zadruge.
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 15 Proizvodnja hrane, pijače in krmil; 159 Proizvodnja pijač; 18 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 20 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in
protja, razen pohištva; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
21 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona
ter izdelkov iz papirja in kartona; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 24
Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov,
umetnih vlaken; 241 Proizvodnja osnovnih
kemikalij; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 245 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev; 246 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov; 25 Proizvodnja
izdelkov iz gume in plastičnih mas; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 26 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 267 Obdelava naravnega kamna; 27
Proizvodnja kovin; 275 Livarstvo; 2753 Litje lahkih kovin; 28 Proizvodnja kovinskih
izdelkov, razen strojev in naprav; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29 Proizvodnja strojev in naprav; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 34 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic;
343 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 45

Rg-37027
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00128 z dne 28. 3. 1996
pri subjektu vpisa ROKY, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Stara cesta 25, 8351 Straža pri Novem mestu, pod vložno št. 1/03586/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. in spremembo firme
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ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5822459
Firma: LIKAR IN DRUŽBENIKI,
ROKY, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.n.o., Straža pri Novem mestu
Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Likar Majda, vložila
50.000 SIT, Lihar Rok, vložil 25.000 SIT in
Lihar Andreja, vložila 25.000 SIT, vsi iz
Straže, Stara cesta 25, vstopili 28. 6. 1993,
odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.

vstopil 6. 3. 1996, vložil 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist Stojić Žarko, Samobor, T. Ujevića
35; prokurist Čolović Željko, Zagreb, Hercigonjina 9; zastopnik Pajk Robert, Novo
mesto, Mestne njive 6, zastopa družbo kot
poslovodja s soglasjem skupščine ali enega
od prokuristov, vsi imenovani 6. 3. 1996.
Dejavnost, vpisana 28. 3. 1996: 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo 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 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; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina 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, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo 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 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina 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 debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 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 izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 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; 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 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 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 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 drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 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;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-

Rg-37028
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01413 z dne 28. 3. 1996
pri subjektu vpisa TIT, transport in trgovina Črnomelj, d.o.o., sedež: Tomšičeva
14, 8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/01799/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev – spremembo dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5934150
Osnovni kapital: 1,546.470,60 SIT
Ustanovitelj: Štefanič Tine, Črnomelj,
Tomšičeva 14, vstopil 20. 5. 1991, vložil
1,546.470,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Štefanič Tine, razrešen 23. 5. 1994; direktor Štefanič Marija, Črnomelj, Tomšičeva 14, imenovana 23. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 3. 1996: 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 502 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Rg-37029
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00073 z dne 28. 3. 1996
pod št. vložka 1/03865/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o.s temile podatki:
Matična št.: 5939895
Firma: CHAMP FITNESS, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Kandijska 60
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Stojić Žarko, Samobor,
T. Ujevića 35, vstopil 6. 3. 1996, vložil
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čolović Željko, Zagreb, Hercigonjina 9,
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viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 926 Športna dejavnost; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
3021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-37034
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00072 z dne 28. 3. 1996
pod št. vložka 1/03864/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos iz okrožnega
sodišča Krško, spremembo firme in skrajšane firme, sedeža in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5695473
Firma: MAKLER, Računovodske in finančne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MAKLER, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Župančičevo sprehajališče 2
Osnovni kapital: 1,623.000 SIT
Ustanovitelj: Primic Gorazd, Novo mesto, Seidlova cesta 36, vstopil 14. 12. 1992,
vložil 1,623.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Primic Gorazd, Novo mesto, Seidlova cesta 36, imenovan 14. 12. 1992, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 3. 1996: 221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo 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; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
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; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 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, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
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; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi polizdelki; 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; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi 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
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;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 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 drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava

Rg-37030
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02606 z dne 29. 3. 1996
pri subjektu vpisa RETOUR, trgovina, zastopstva, posredništvo, proizvodnja,
d.o.o., Novo mesto, sedež: Pod Trško goro
62, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/02041/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane firme,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
družbenika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5549841
Firma: RETOUR, trgovina, zastopstvo,
posredništvo, proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: RETOUR, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,955.200 SIT
Ustanovitelji: Skenderović Remzo, izstopil 18. 8. 1994; Dular Uroš, Pavlin Anton,
oba iz Novega mesta, Pod Trško goro 7,
vstopila 29. 12. 1991, vložila po 977.600
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-37031
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00246 z dne 1. 4. 1996
pri subjektu vpisa ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO NOVO MESTO, sedež: Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/01844/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo – uskladitev
dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5054630
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Žiberna Peter, razrešen 7. 7. 1994;
direktor Harlander Dušan, Novo mesto, Krka 17, imenovan 8. 7. 1994, zastopa družbo
brez omejitev, razen da odloča o prodaji
oziroma obremenitvi nepremičnin le s soglasjem ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana 1. 4. 1996: 8514 Druge zdravstvene dejavnosti.
Rg-37032
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02346 z dne 1. 4. 1996
pri subjektu vpisa BRIN, trgovina Novo
mesto, d.o.o., sedež: Trdinova, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/02883/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5708052
Osnovni kapital: 1,847.314 SIT
Ustanovitelj: Sladoljev Jožefa, Novo mesto, Nad Mlini 54, vstopila 30. 12. 1992,
vložila 1,847.314 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

dejavnost, d.o.o., Novo mesto, Glavni
trg 30
Sedež: Novo mesto, Glavni trg 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Simčič Jože, Novo mesto,
Trdinova 11a, vstopil 19. 1. 1990, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Simčič Sonja, izstopila 27. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 2. 4. 1996: 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 tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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.; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

50103 Posredništvo 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina 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; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 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, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 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; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 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 zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-

Rg-37035
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00076 z dne 29. 3. 1996
pod št. vložka 1/03866/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5938643
Firma: PLANINC & OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Dragatuš, Dragovanja vas 30
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Planinc Dušan, Planinc
Katarina, oba iz Črnomlja, Metliška cesta 5,
vstopila 8. 3. 1996, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Planinc Dušan, Črnomelj, Metliška cesta 5, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Planinc Katarina, Črnomelj, Metliška
cesta 5, zastopa družbo brez omejitev, kot
namestnik direktorja, oba imenovana 8. 3.
1996.
Dejavnost, vpisana 29. 3. 1996: 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-37036
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02830 z dne 2. 4. 1996
pri subjektu vpisa ALPHA, Podjetje za izdajateljsko in grafično dejavnost, trgovino ter turizem, d.o.o., Novo mesto, sedež:
Trdinova 11a, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/00870/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža,
povečanje osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti, spremembo družbenikov zaradi
odstopa deleža, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5361095
Firma: ALPHA, časopisno založniška

Rg-37038
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00225 z dne 2. 4. 1996
pod št. vložka 1/03868/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5906865
Firma: R & F, Računovodske in finančne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: R & F, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Župančičevo sprehajališče 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Primic Gorazd, Novo mesto, Seidlova 36, vložil 750.000 SIT; Bukovec Jožica, Straža, Gradiška 39, vložila
750.000 SIT, oba vstopila 29. 5. 1995, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Primic Gorazd, Novo mesto, Seidlova
36, imenovan 29. 5. 1995, zastopa družbo
brez omejitev kot poslovodja – direktor;
družbenica Bukovec Jožica, Straža, Gradiška 39, imenovana 29. 5. 1995, zastopa
družbo kot namestnica direktorja brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 4. 1996: 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
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ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, 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 prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi 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
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;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 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 drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 671 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu, razen zavarovalništva in
dejavnosti pokojninskih skladov; 6711 Storitve finančnih trgov; 6712 Posredništvo z
vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5682088
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanovitelj: Ziherl Rok, Mokronog,
Ostrožnik 13, vstopil 5. 4. 1992, vložil
1,513.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

bačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5156 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina 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 nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6022 Storitve 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 organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 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; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda.

Rg-37039
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02361 z dne 2. 4. 1996
pri subjektu vpisa FUTURUM, podjetje za
proizvodnjo, notranjo in zunanjo trgovino, storitve, gostinstvo in turizem, d.o.o.,
Mokronog, sedež: Ostrošnik 13, 8230 Mokronog, pod vložno št. 1/02667/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-

Rg-37040
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00077 z dne 25. 3. 1996
pri subjektu vpisa STELEM, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino in promet,
sedež: Grajski trg 15, 8360 Žužemberk,
pod vložno št. 1/03857/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenika in zastopnika, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5733723
Ustanovitelja: Gabrič Dejan, Novo mesto, Tavčarjeva 1, vstopil 17. 11. 1995, vložil 1,193.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gabrič Vekoslav, izstopil 17. 11.
1995.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gabrič Vekoslav, razrešen 17. 11. 1995;
direktor Gabrič Dejan, Novo mesto, Tavčarjeva 1, imenovan 17. 11. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 3. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, to-

Rg-37481
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01913 z dne 12. 4. 1995
pri subjektu vpisa PROLES, proizvodnja
in trgovina z lesom in lesnimi izdelki Novo mesto, d.o.o., sedež: Ob Težki vodi 27,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/01909/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z lastnimi sredstvi in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5532965
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Turk Stanko, Novo mesto, Ob Težki vodi 27, vstopil 1. 10. 1991,
vložil 1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Prezent, d.o.o., Vogrsko, Volčja
draga, Vogrsko 60, vstop 19. 7. 1993, vložek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37482
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00167 z dne 10. 5. 1995
pri subjektu vpisa TILIA, hranilnica in posojilnica, d.o.o., Novo mesto, sedež: Cesta
herojev 1, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 4/00496/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5317916
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Janžekovič Martin, razrešen 31. 12.
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1994; direktor Rovan Marko, Kočevje,
Mestni log 3/15, imenovan 1. 1. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, 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,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 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 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; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil 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.; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 8042 Drugo izobraževanje; 9000
Storitve javne higiene; 9261 Obratovanje
športnih objektov.

Rg-37490
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01451 z dne 18. 4. 1996
pri subjektu vpisa PRISTAVA, Turistično,
gostinsko, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Žubinova 32, 8213 Veliki
Gaber, pod vložno št. 1/03591/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5469716
Osnovni kapital: 2,054.510,80 SIT
Ustanovitelja: Rahne Olga, Veliki Gaber, Žubina 32, vstopila 8. 1. 1991 in Rahne
Rajko, Veliki Gaber, Žubina 32, vstopil
21. 12. 1992, vložila po 1,027.255,40 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-37486
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02515 z dne 15. 4. 1996
pri subjektu vpisa ETOS, finančne storitve, svetovanje in trgovina, Novo mesto,
d.o.o., sedež: Regrča vas 62, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/02896/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža, povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenika zaradi odstopa deleža,
spremembo priimka zastopnika, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5875439
Sedež: Novo mesto, Birčna vas 29
Osnovni kapital: 1,501.562 SIT
Ustanovitelja Zupančič Barbara, izstopila 29. 12. 1994; Zupančič Volkar Eva, Novo
mesto, Regrča vas 62, vstopila 11. 11. 1992,
vložila 1,501.562 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Zupančič Eva, razrešena 29. 12. 1994;
direktorica Zupančič Volkar Eva, Novo mesto, Regrča vas 62, imenovana 11. 11. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-37489
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00112 z dne 17. 4. 1996
pod št. vložka 1/03874/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev nameravane firme s temile podatki:
Matična št.: 5943795
Firma: MU-REN, d.o.o., družba za inovacijsko-storitveno, proizvodno in komercialno dejavnost
Skrajšana firma: MU-REN, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trebnje, Dolenje Ponikve 34
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Murn Jože, Novo mesto,
Seidlova ulica 66, in Murn Renata, Novo
mesto, Seidlova ulica 66, oba vstopila 12. 4.
1996, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Murn Jože, Novo mesto, Seidlova
ulica 66, imenovan 12. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 17. 4. 1996: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2852 Splošna mehanična dela; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 4010 Oskrba z elektriko; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in

Rg-37492
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02593 z dne 16. 4. 1996
pri subjektu vpisa TERCA, vzdrževanje
stanovanj in poslovnih prostorov ter promet z nepremičninami, d.o.o., Šentrupert,
sedež: Šentrupert 124, 8232 Šentrupert,
pod vložno št. 2/00030/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5514410
Osnovni kapital: 1,680.000 SIT
Ustanovitelj: Stanovanjska zadruga Šentrupert, Šentrupert 124, vstopila 13. 6. 1991,
vložila 1,680.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37497
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02652 z dne 23. 4. 1996
pri subjektu vpisa STG JAKA, gradbeništvo, projektiranje, trgovina in storitve,
d.o.o., Novo mesto, sedež: Ulica Mirana
Jarca 34, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/03239/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenikov in zastopnikov ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5765919
Osnovni kapital: 1,742.000 SIT
Ustanovitelji: Jaklič Marija, Novo mesto, Ulica Mirana Jarca 34, vložila 180.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jaklič Gregor, Novo mesto, Ulica Mirana Jarca 34,
vložil 1,262.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Padovan Nataša, Novo mesto, V
Brezov log 43/a, vsi vstopili 16. 12. 1994,
vložila 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Jaklič Gregor, Novo mesto, Ulica Mirana Jarca 34, kot namestnik direktorja, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Padovan Nataša, Novo mesto, V Brezov log
43/a, oba imenovana 16. 12. 1994, kot namestnica direktorja, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-37498
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00083 z dne 23. 4. 1996
pri subjektu vpisa CHIPI TRADE, trgovsko storitveno podjetje, d.o.o., Mokronog,
sedež: Pod gradom 5, 8230 Mokronog, pod
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vložno št. 1/03432/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5464609
Osnovni kapital: 1,787.000 SIT
Ustanovitelj: Riossa Maks, Mokronog,
Pod gradom 5, vstopil 27. 5. 1993, vložil
1,787.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi 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 živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 742 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.

2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: družbenik Marinković Dragoljub, družbenica
Marinković Biljana, oba Novo mesto, Žlebelj 11, oba imenovana 19. 1. 1995, zastopata družbo brez omejitev; direktor Marinković Dragoljub, razrešen 19. 1. 1995.

ne firme, družbenikov, dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5789290
Firma: TROMM – TOMAŽIN IN
OSTALI, storitve, trgovina in gostinstvo,
d.n.o.
Skrajšana firma: TROMM – TOMAŽIN IN OSTALI, d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Tomažin Robert, Novo
mesto, Šukljetova ulica 13, vstopil 20. 5.
1993, vložil 171.077 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Tomažin
Brigita, Novo mesto, Šukljetova 13, vstopila 30. 3. 1995, vložila 10.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 153 Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 204
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja iz
plute, slame in protja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 221 Založništvo; 2212 Izdajanje časopisov; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost hotelov;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 744 Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 926 Športna dejavnost;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
930 Druge storitvene dejavnosti; 9203 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-38061
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00029 z dne 23. 4. 1996
pri subjektu MARINKOVIĆ, prevoz Novo
mesto, d.o.o., sedež: Kettejev drevored 49,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/03656/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, sedeža, skrajšane firme, družbenikov, zastopnikov, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5845777
Firma: MARINKOVIĆ & CO., prevoz
Novo mesto, d.n.o.
Skrajšana firma: MARINKOVIĆ & CO.,
Novo mesto, d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Žlebelj 11
Ustanovitelja: Marinković Biljana, Novo mesto, Žlebelj 11, vstopila 19. 1. 1995,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Marinković Dragoljub, Novo mesto, Žlebelj 11, vstopil 18. 2. 1994, vložil

Rg-38062
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00104 z dne 24. 4. 1996
pri subjektu vpisa NADER, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Cesta III.
bataljona VDV 54, 8233 Mirna, pod vložno št. 1/03651/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, zastopnika, družbene pogodbe, uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5513367
Sedež: Mirna, Sokolska 8
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Matjašič-Nader Petra, razrešena 5. 4.
1996; direktor Nader Maroun, Mirna, Sokolska 8, imenovan 5. 4. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo.
Rg-38065
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00113 z dne 24. 4. 1996
pri subjektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM
NOVO MESTO, p.o., sedež: Partizanska
c. 27, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/01845/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža – natančnega naslova s temile podatki:
Matična št.: 5054613
Sedež: Novo mesto, Kandijska cesta 4.
Rg-38066
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00101 z dne 24. 4. 1996
pri subjektu vpisa DIJAŠKI DOM ČRNOMELJ, sedež: Ul. Otona Župančiča 7,
8340 Črnomelj, pod vložno št. 1/00029/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5049636
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Doltar Vesna, razrešena 16. 6. 1995;
zastopnica Doltar Vesna, Gradac, Gradac
22, imenovana 16. 6. 1995, zastopa družbo
brez omejitev kot ravnateljica.
Rg-38067
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00121 z dne 24. 4. 1996
pri subjektu vpisa TROMM, storitve, trgovina in gostinstvo Novo mesto d.o.o.,
sedež: Šukljetova ulica 13, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/03296/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajša-

Rg-38068
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01540 z dne 25. 4. 1996
pri subjektu vpisa INSTALACIJA, napeljava instalacij, Metlika, d.o.o., sedež:
Breg revolucije št. 14, 8330 Metlika, pod
vložno št. 1/02627/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti, spremembo zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5656800
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelja: Dolinar Ivan, Žakanje,
Bubnjarski brod 33, vstopil 3. 7. 1992, vložil 1,460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dolinar Ljubica, Žakanje, Bobnjarski
brod 33, vstopila 2. 3. 1994, vložila 50.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dolinar Ivan, družbenica Dolinar Ljubica, oba razrešena 26. 5. 1994; direktor
Kočevar Rudolf, Metlika, Breg revolucije
14, imenovan 26. 5. 1994, zastopa družbo
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brez omejitev pod pogojem, da ima za vsak
sklep in vsako odločitev predhodno soglasje družbenika, ki je lastnik najmanj 75%
celotnega ustanovnega kapitala družbe.
Dejavnost, vpisana 25. 4. 1996: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4543
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5274 Druga popravila, d.n.

Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 251 Proizvodnja izdelkov iz
gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 266 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca; 300 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov; 361 Proizvodnja pohištva; 364 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 372 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 602 Drug
kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-38074
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01012 z dne 24. 4. 1996
pri subjektu vpisa KRES, procesni sistemi
in inženiring, d.o.o., Novo mesto, Trdinova 4, sedež: Trdinova 4, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01039/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
spremembo firme, spremembo osnovnega
kapitala, ustanoviteljev, spremembo dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5380839
Firma: KRES, procesni sistemi in inženiring, d.o.o., Šentjernej
Skrajšana firma: KRES, d.o.o., Šentjernej
Sedež: Šentjernej, Trubarjeva 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Infotehna, informacijski
inženiring d.o.o., Novo mesto, Trdinova 4,
vstop 27. 2. 1990, vložek 411.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Iskra Hipot, p.o.,
izstop 8. 8. 1990; Jakovljevič Čedomir, izstopil 15. 10. 1991; Krajnc Jože, izstopil
24. 7. 1992; Luzar Radko, izstopil 20. 11.
1993; Urbanč Franc, izstopil 5. 2. 1993;
Kodrič Darko, Podbočje, Šutna 1, vstopil
27. 2. 1990, vložil 526.800 SIT; Grgovič
Nevenka, Novo mesto, Ragovska 14, vstopila 15. 10. 1991, vložila 48.600 SIT; Gorišek Jožica, Šentjernej, Gor. Brezovica 1,
vstopila 15. 11. 1991, vložila 52.800 SIT;
Stopar Martin, Kostanjevica na Krki, Orehovec 21a, vstopil 15. 10. 1991, vložil
100.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rešetič Tomaž, Šentjernej, Resslova 4, vstopil 27. 2. 1990, vložil 176.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Baznik Franc, Novo
mesto, Cesta herojev 56, vstopil 27. 2. 1990,
vložil 117.450 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zupančič Andrej, Novo mesto, V Brezov log 38, vstopil 15. 10. 1991, vložil
66.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe se razširi še za: trgovina na debelo in drobno ter v tranzitu iz vseh
neživilskih trgovskih strok.
Dejavnost družbe odslej glasi: trgovina
na debelo in drobno ter v tranzitu iz vseh
neživilskih trgovskih strok; proizvodnja,
vzdrževanje in obnavljanje elektronskih modulov, podsklopov, sklopov in sistemov; inženiring s področja avtomatizacije, industrijske elektronike, informatike, komunikacij in računalništva.

Rg-38069
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00090 z dne 25. 4. 1996
pod št. vložka 1/03877/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5943841
Firma: BIOSISTEM, proizvodnja, storitve, inženiring in trgovina, d.o.o., Dobrava pri Škocjanu 17, p. Škocjan
Skrajšana firma: BIOSISTEM, d.o.o.,
Dobrava pri Škocjanu
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Škocjan, Dobrava pri Škocjanu
17
Osnovni kapital: 1,750.000 SIT
Ustanovitelji: Jerak Bojan, Škocjan, Dobrava pri Škocjanu 17, vstopil 11. 3. 1996,
vložil 1,750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jerak Bojan, Škocjan, Dobrava pri
Škocjanu 17, imenovan 11. 3. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 4. 1996: 011 Pridelovanje kmetijskih rastlin; 012 Živinoreja; 013 Mešano kmetijstvo; 014 Storitve za
rastlinsko pridelavo in živinorejo brez veterinarskih storitev; 020 Gozdarstvo in gozdarske storitve; 151 Proizvodnja, predelava
in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov; 153 Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 155 Predelava mleka in
proizvodnja mlečnih izdelkov; 159 Proizvodnja pijač; 201 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203

Rg-38073
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00111 z dne 25. 4. 1996
pri subjektu vpisa INSERT, računalniške
storitve Novo mesto d.o.o., sedež: Srebrniče 14, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/03281/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5762294
Ustanovitelji: Golob Aleš, izstopil 10. 4.
1996; Džepar Fikret, Novo mesto, Smrečnikova 24, vstopil 10. 4. 1996, vložil 124.540
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38075
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00052 z dne 22. 4. 1996
pri subjektu vpisa MISTAR & PARTNER,
trgovina in proizvodnja, Šentrupert,
d.o.o., sedež: Slovenska vas 5, 8232 Šentrupert, pod vložno št. 1/02856/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi prostovoljnega izstopa,
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5710308
Ustanovitelja: MI STAR II, d.o.o., trgovsko podjetje, izstop 22. 2. 1996; Žnidaršič Silvester, Mokronog, Kolonija 8, vstopil
4. 1. 1993, vložil 2,340.598 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 282
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Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 283 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega orodja, ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 295
Proizvodnja drugih strojev za posebne namene; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 504
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi 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 živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 554 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Skrajšana firma: BAHOR IN DRUŽBENIKI Črnomelj, d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Črnomelj, Čardak 17
Osnovni kapital: 200.000 SIT
Ustanovitelja: Bahor Dušan, Bahor Darja, oba iz Črnomlja, Čardak 17, vstopila 28.
3. 1996, vložila po 100.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Bahor Dušan in Bahor Darja, oba iz
Črnomlja, Čardak 17, imenovana 28. 3.
1996, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 4. 1996: 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 552 Dajanje domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet.

5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in analize.

Rg-38076
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02821 z dne 23. 4. 1996
pri subjektu vpisa TINE & CO., podjetje
za prevoze, trgovino, inženiring, gradnjo,
vrtnarijo in turizem, d.o.o., Radenci ob
Kolpi, sedež: Gorenji Radenci 5, 8342 Stari trg ob Kolpi, pod vložno št. 1/02328/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in spremembo poslovnih deležev in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5646642
Osnovni kapital: 1,615.000 SIT
Ustanovitelja: Lindič Martin, Stari trg
ob Kolpi, Srednji Radenci 2, vložil
1,372.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lindič Boris, Stari trg ob Kolpi, Srednji Radenci, oba vstopila 30. 12. 1994, vložil
242.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-38077
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00098 z dne 25. 4. 1996
pod št. vložka 1/03878/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5942551
Firma: BAHOR IN DRUŽBENIKI,
gradbeništvo in asfalterstvo, Črnomelj,
dn.o.

Rg-38079
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00075 z dne 26. 4. 1996
pod št. vložka 1/03851/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev nameravane firme s temile podatki:
Matična št.: 5938171
Firma: HOROS, storitve, trgovina in
proizvodnja, d.o.o., Črnomelj
Skrajšana firma: HOROS, d.o.o., Črnomelj
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Črnomelj, Ul. padlih borcev 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ivanušič Zvonko, Črnomelj, Ul. padlih borcev 4, vložil 1,000.000
SIT; Ivanušič Majda, Črnomelj, Ul. padlih
borcev 4, vložila 500.000 SIT, oba vstopila
1. 3. 1996, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ivanušič Zvonko, Črnomelj, Ul. padlih
borcev 4, zastopa družbo brez omejitev;
družbenica Ivanušič Majda, Črnomelj, Ul.
padlih borcev 4, zastopa družbo brez omejitev kot poslovodkinja, oba imenovana 1. 3.
1996.
Dejavnost, vpisana 26. 4. 1996: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;

Rg-38083
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00084 z dne 24. 4. 1996
pri subjektu vpisa TEKSAS, podjetje za
notranjo in zunanjo trgovino, Metlika,
d.o.o., sedež: CBE 21, 8330 Metlika, pod
vložno št. 1/02869/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika,
spremembo družbene pogodbe, uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5706068
Ustanovitelja: Gojmerac Nikola, izstopil 10. 10. 1995, Teksas tekstil Sanayi Ve
Ticaret Limited Sirketi, Istambul, Turčija,
Huner sokak 27, vstop 12. 11. 1992, vložek 40,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih 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.; 1910 Strojenje in
dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 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, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja 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 gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega 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 strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, 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, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
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belo 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 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 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 kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi 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 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet.

pod št. vložka 1/03885/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5944040
Firma: SEDLES, mizarstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: SEDLES, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Metlika, Slamna vas 6a
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelja: Sedlar Franc, Metlika,
Slamna vas 6a, vložil 900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sedlar Bogdan, Metlika, Slamna vas 6a, oba vstopila 12. 4. 1996,
vložil 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sedlar Franc, Metlika, Slamna vas
6a, imenovan 12. 4. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 5. 1996: 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo.

sto, d.o.o., sedež: Jerebova 3, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/02641/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, dejavnosti, družbenikov, zastopnikov, povečanje osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5682444
Firma: B & B OPTIMA, trgovina, gostinstvo in storitve Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: B & B OPTIMA, Novo mesto, d.o.o.
Sedež: Novo mesto, Ul. Slavka Gruma
64
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Nanger Rudi ml., Nanger
Rudi st., oba izstopila 28. 10. 1994; Barbič
Božo, Novo mesto, Ul. Slavka Gruma 64,
vstopil 28. 10. 1994, vložil 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Nanger Rudi ml., razrešen 28. 10.
1994; družbenik Nanger Rudi st., razrešen
28. 10. 1994; direktor Barbič Božo, Novo
mesto, Ul. Slavka Gruma 64, imenovan
28. 10. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi: gostinstvo, od tega gostinske storitve, od tega kavarne, krčme, točilnice in bari; trgovina v tranzitu; prodaja na
terenu in stojnicah (ambulantna prodaja);
prevoz blaga v cestnem prometu; avtomehanične delavnice v celoti; storitve kovinsko-predelovalne obrti; opravljanje storitev
vseh hišnih opravil in popravil (napeljevanje električne in vodovodne napeljave, montaža pohištva, polaganje keramičnih ploščic,
čiščenje bojlerjev, popravilo ogrevalnih teles...; turistične storitve, od tega turistično
posredovanje; in odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živili in neživilskimi
proizvodi; storitve reklame in ekonomske
propagande; ekonomske in organizacijske
storitve (svetovanje); organizacija in posredovanje pri gradnji raznih objektov (inženiring); pomoč pri plasmaju sredstev za nakup, zakup in leasing opreme; izdelava tehnične dokumentacije (projektiranje) izvzemši gradbeno; pomoč pri prometu
nepremičnin; poslovne neomenjene storitve:
zastopanje kot zasebna praksa (izvzemši odvetniško) domačih podjetij; gostinstvo, od
tega gostinske storitve, od tega kavarne, krčme, točilnice in bari; trgovina v tranzitu;
prodaja na terenu in stojnicah (ambulantna
prodaja); prevoz blaga v cestnem prometu;
avtomehanične delavnice v celoti; storitve
kovinsko-predelovalne obrti; opravljanje
storitev vseh hišnih opravil in popravil (napeljevanje električne in vodovodne napeljave, montaža pohištva, polaganje keramičnih
ploščic, čiščenje bojlerjev, popravilo ogrevalnih teles...); turistične storitve, od tega
turistično posredovanje.
Zunanja trgovina in storitve v zunanjetrgovinskem prometu: izvoz in uvoz živilskih
in neživilskih proizvodov; storitve mednarodnega prevoza blaga in potnikov; turistične in gostinske storitve; posredovanje in zastopanje v prometu blaga in storitev; storitve kontrole kakovosti in količine pri izvozu in uvozu blaga, storitve raziskovanja ter
dajanja informacij in znanja v gospodarstvu
in znanosti; storitve atestiranja, faktoringa,
finančno inženirstvo in druge storitve.

Rg-38390
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00124 z dne 9. 6. 1996

Rg-38391
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00116 z dne 10. 5. 1996
pod št. vložka 1/03886/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5944031
Firma: CANISSA, terapija, kozmetika,
jahanje in kmečki turizem, d.o.o., Novo
mesto
Skrajšana firma: CANISSA, d.o.o., Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Marjana Kozine
49
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ljubek Maja, Zagreb, R Hrvatska, Skokov prilaz 11, vstopila 17. 4.
1996, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Klemenčič Jožica, Kostanjevica,
Črneča vas 17, imenovana 17. 4. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 5. 1996: 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 926 Športna dejavnost; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.
Rg-38396
Okrožno sodišče v Novem mestu je s sklepom Srg št. 94/02294/00 z dne 14. 5. 1996
pri subjektu vpisa N r B OPTIMA, poslovne, trgovske in tehnične storitve, Novo me-
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Rg-38398
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00133 z dne 6. 5. 1996
pri subjektu vpisa CC MARKETING, poslovne storitve in trgovina, d.o.o., Cegelnica 20, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/02013/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti, spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5549493
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Petelinkar Janez, Mengeš, Trzin, Prešernova 34, imenovan 8. 1. 1995, zastopa družbo brez omejitev; direktor Petelinkar Ivan,
razrešen 7. 1. 1995.
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1996: 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7133 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav.

Matična št: 5363853
Firma: BARIČ & Co., proizvodnja in
trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: BARIČ & Co., d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Barič Marija in Barič Janko, oba iz Adlešičev, Dolenjci 6, vstopila
16. 4. 1990, vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Dejavnost, družbe se razširi za: trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi, trgovina v tranzitu, kataloška prodaja; komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev;
transport blaga v cestnem prometu; neomenjene storitve na področju prometa; uvoz in
izvoz živilskih in neživilskih proizvodov;
izdelava in popravilo lesenih predmetov.
Opusti se naslednja dejavnost: prodaja
tekstila, potrošnega materiala v tekstilni industriji in tekstilnih izdelkov na debelo in
drobno; uvoz in izvoz tekstila, potrošnega
materiala v tekstilni industriji in tekstilnih
izdelkov.
Dejavnost družbe odslej glasi: trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi, trgovina v tranzitu, kataloška prodaja; komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev;
transport blaga v cestnem prometu; neomenjene storitve na področju prometa; uvoz in
izvoz živilskih in neživilskih proizvodov;
proizvodnja tekstilnih izdelkov; izdelava in
popravilo lesenih predmetov.

slame in protja; proizvodnja pohištva; proizvodnja vseh vrst izdelkov domače obrti;
tako, da odslej dejavnost družbe glasi: trgovina na debelo in drobno ter trgovina v tranzitu z živilskimi, neživilskimi izdelki in mešanim blagom; gostinske storitve; posredovanje in zastopanje v prometu blaga in storitev; izvoz in uvoz vseh živilskih in vseh
neživilskih izdelkov po nomenklaturi trgovskih strok; zastopanje in posredovanje v prometu blaga in storitev; pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom–menjalnica; lesno stavbarstvo; proizvodnja lesene embalaže; proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; proizvodnja pohištva; proizvodnja vseh vrst izdelkov domače obrti.

Rg-38399
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02647 z dne 3. 5. 1996
pri subjektu vpisa TEKATE, d.o.o., Novo
mesto, podjetje za svetovanje, storitve in
trgovino, sedež: Mestne njive 9, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/02124/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, družbenikov, zastopnika in povečanje osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5564352
Sedež: Novo mesto, Mestne njive 10
Osnovni kapital: 1,768.000 SIT
Ustanovitelji: Trelc Marica, Trelc Edvard, Kocuvan Tomislav, vsi izstopili
15. 12. 1994; Trelc Radivoj, Novo mesto,
Mestne njive 10, vstopil 15. 1. 1992, vložil
1,768.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
direktor Trelc Edvard, razrešen 15. 12.
1994; direktor Trelc Radivoj, Novo mesto,
Mestne njive 10, imenovan 15. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-36984
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01340 z dne 16. 2. 1995
pri subjektu vpisa ANA-MARI, podjetje
za proizvodnjo in prodajo tekstilnih izdelkov Adlešiči, d.o.o., sedež: Dolenjci 6,
8341 Adlešiči, pod vložno št. 1/00943/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. in spremembo
firme, skrajšane firme, dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Rg-36987
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02048 z dne 6. 3. 1995
pri subjektu vpisa STRGAR, trgovina in
bife, d.o.o., Črnomelj, sedež: Viniška c.
39, 8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/00769/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti,
družbenika, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5345227
Firma: B.A.R.M., menjalniško posredovanje in trgovina, Črnomelj, d.o.o.
Skrajšana firma: B.A.R.M., d.o.o., Črnomelj
Sedež: Črnomelj, Kolodvorska 22
Osnovni kapital: 1,586.941,40 SIT
Ustanovitelji: Strgar Franc, Strgar Zlata,
oba izstopila 8. 8. 1994; Radovič Andreja in
Radovič Bogdan, oba iz Črnomlja, Grajska
cesta 16, vstopila 8. 8. 1994, vložila po
793.470,70 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Strgar Zlatka, razrešena 16. 8.
1994; družbenik Strgar Franc, razrešen
16. 8. 1994; direktor Radovič Bogdan, Črnomelj, Grajska cesta 16, imenovan 16. 8.
1994, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Radovič Andreja, Črnomelj, Grajska
cesta 16, imenovana 16. 8. 1994.
Dosedanja dejavnost družbe se razširi z
naslednjimi dejavnostmi: pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom–
menjalnice; lesno stavbarstvo; proizvodnja
lesene embalaže; proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; proizvodnja izdelkov iz plute,

Rg-15888
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02406 z dne 7. 6. 1995
pri subjektu vpisa NOVOLES – NOE, notranja oprema, inženiring, Straža, d.o.o.,
Na žago 6, Straža, pod vložno št.
1/01865/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, uskladitev in razširitev dejavnosti, spremembo zastopnika in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5508517
Osnovni kapital: 1,628.000 SIT
Ustanovitelj: NOVOLES, lesna industrija, d.d., Straža, Na žago 6, vstop 12. 7.
1992, vložek 1,628.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Zadel Jožef, razrešen 21. 12. 1994;
zastopnik Kure Janez, imenovan 21. 12.
1994, Črnomelj, Svibnik 6a, zastopa kot v.d.
direktorja, brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1995: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
6512 Drugo denarno posredništvo; 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.
Rg-20542
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02523 z dne 14. 7. 1995
pri subjektu vpisa INVESTBIRO, Novo
mesto, ekonomsko in investicijsko svetovanje, d.o.o., Mirana Jarca 33, Novo mesto, pod vložno št. 1/00529/00 vpisalo v
sodni register teg sodišča povečanje osnovnega kapitala, razširitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5317746
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hrovatič Mihael, Novo mesto, Mirana Jarca 33, vstop 8. 1. 1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1995: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
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posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

sta brigad 45, pod vložno št. 1/00842/00
vpisalo v sodni register tega sodišča izstop
družbenika in zastopnika ter odsvojitev poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5349095
Ustanovitelj: Svetina Marko, Novo mesto, Cesta brigad 45, vstop 12. 3. 1990, vložek 2,921.800 SIT, Svetina Alojzija, izstop
15. 3. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenica Svetina Alojzija, razrešena 15. 3.
1995.

nistike; 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; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-20534
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00247 z dne 19. 7. 1995
pri subjektu vpisa NOVOLES – LIGNUS,
žagan in decimiran les, Straža, d.o.o., Na
žago 6, Straža, pod vložno št. 1/01237/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5409926
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pucelj Peter, razrešen 30. 4. 1995;
zastopnik Pavlin Lado, imenovan 1. 5. 1995,
Straža, Soteska 42, zastopa družbo brez
omejitev, kot v.d. direktorja.
Rg-21835
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00308 z dne 21. 8. 1995
pri subjektu vpisa STATUS, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, Metlika, d.o.o., Cesta XV. brigade št. 2, Metlika, pod vložno št. 1/03761/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža
– natančnega naslova s temile podatki:
Matična št.: 5900557
Sedež: Metlika, Cesta XV. brigade
št. 1.
Rg-21838
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00163 z dne 23. 8. 1995
pri subjektu vpisa ELEKTA, podjetje za
inženiring in storitve, d.o.o., Pekel 14,
Trebnje, pod vložno št. 1/00374/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembouskladitev dejavnosti z Uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5306370
Dejavnost, vpisana dne 23. 8. 1995: 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 6024
Cestni tovorni promet; 652 Drugo finančno
posredništvo; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje.
Rg-23448
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00188 z dne 7. 9. 1995
pri subjektu vpisa SVETINA TRADE
COMPANY, družba za trgovino in organizacijske storitve, d.o.o., Novo mesto, Ce-

Rg-23451
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02639 z dne 12. 9. 1995
pri subjektu vpisa MAKI, trgovina in predelava živil, Straža, d.o.o., Pod Srobotnikom 31, Straža, pod vložno št. 1/00516/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, družbenikov, zastopnika, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5317096
Firma: MAKI, trgovina in poslovne storitve, d.o.o.
Sedež: Straža, Pod Srobotnikom 39a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Mihelič Marija, Straža,
Pod Srobotnikom 39a, vstop 9. 1. 1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mihelič Makarij, izstop 28. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Mihelič Marija, imenovana 9. 1.
1990, zastopa družbo brez omejitev; direktor Mihelič Makarij, razrešen 28. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1995: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 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 zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 6512 Drugo denarno posredništvo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno
posredništvo; 6523 Drugo finančo posredništvo, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
72102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju huma-

Rg-23452
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02429 z dne 7. 9. 1995
pri subjektu vpisa ISKRA HIPOT, tovarna hibridnih vezij, Šentjernej, d.o.o., Trubarjeva 7, Šentjernej, pod vložno št.
1/01709/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in uskladitev dejavnosti, tipa in pooblastil zastopnika, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5479126
Firma: HIPOT – HYB, tovarna hibridnih vezij, d.o.o.
Skrajšana firma: HIPOT – HYB, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Colarič Jože, Šentjernej, Resslova
cesta 3, razrešen 20. 12. 1994 in imenovan
za direktorja, ki lahko posle glede razpolaganja z nepremičninami, njihovim delom
ali o obremenitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev ter druge po naravi podobne
posle sklene le na podlagi predhodnega soglasja organa upravljanja ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana dne 7. 9. 1995: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3350 Proizvodnja ur; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.
Rg-23454
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02232 z dne 12. 9. 1995
pri subjektu vpisa PA & COM, storitve in
trgovina, d.o.o., Jelševnik 3a, Črnomelj,
pod vložno št. 1/03419/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5794498
Osnovni kapital: 1,625.000 SIT
Ustanovitelji: Pavšič Anton, vložil
1,555.000 SIT, Pavšič Stanislav in Pavšič
Vladimir, vložila po 35.000 SIT, vsi Črnomelj, Jelševnik 3, vstopili 5. 7. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo.
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Rg-23457
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01466 z dne 14. 9. 1995
pri subjektu vpisa FANTOM, instalacije,
gostinstvo, trgovina in finančne storitve,
Novo mesto, d.o.o., Lobetova 2, Novo mesto, pod vložno št. 1/03315/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5794366
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelja: Antončič Marija in Antončič Franc, oba Novo mesto, Lobetova 2,
vstopila 1. 5. 1993, vložila po 753.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

niško in poslovno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rumanja vas 41, vstop 15. 10. 1990, vložek
3,336.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sklep o uskladitvi osnovnega kapitala
družbe je bil sprejet dne 7. 7. 1994.

Rg-23458
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02189 z dne 15. 9. 1995
pri subjektu vpisa PRESEK, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Prelesje
34, Šentrupert, sedež: Prelesje 4, Šentrupert, pod vložno št. 1/01482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenikov,
dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5442346
Osnovni kapital: 28,122.000 SIT
Ustanovitelji: Jurglič Leopold, Šentrupert, Prelesje 34, vstop 28. 11. 1990, vložek
13,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lokar Mojca, izstop 14. 10. 1994; Umek
Marjan, Mirna, Gubčeva ulica 17, vstop
14. 10. 1994, vložek 2,400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mohorko Ferdo, Novo mesto, Mirana Jarca 28, vstop 14. 10.
1994, vložek 3,760.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Žagar Jože, Novo mesto, Birčna vas 62a, vstop 14. 10. 1994, vložek
2,400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Koblar Alojz, Škofja Loka 1, Suha 36, vstop
14. 10. 1994, vložek 1,960.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Meglič Viljem, Trebnje, Dol. Nemška vas 49, vstop 14. 10. 1994,
vložek 4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 15. 9. 1995: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 6024 Cestni tovorni
promet; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-

Rg-23460
Okrožno sodišče v Novem mestu je s sklepom Srg št. 94/01808 z dne 7. 9. 1995 pri
subjektu vpisa BIRO ZA EKONOMIJO,
ELEKTRONIKO IN VZDRŽEVANJE
NOVO MESTO, d.o.o., Bršljin 17, Novo
mesto, pod vložno št. 1/00596/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala, spremembo poslovnih deležev in zastopnikov, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5343224
Firma: TRINS, storitve in trgovina, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: TRINS, d.o.o., Novo
mesto
Sedež: Novo mesto, Bršljin 31
Osnovni kapital: 1,535.100 SIT
Ustanovitelja: Surina Zajc Cirila, vstop
18. 1. 1990 in Zajc Zdravko, vstop 3. 5.
1994, oba Novo mesto, Bršljin 31, vložila
po 765.550 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Surina Zajc Cirila, razrešena 3. 5.
1994 in imenovana za družbenico, ki zastopa družbo brez omejitev kot namestnica direktorja, direktor Zajc Zdravko, imenovan
3. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost družbe se razširi: prevoz blaga v cestnem prometu; storitve fotokopiranja; trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; posredovanje
in zastopanje v prometu blaga in storitev.
Dejavnost družbe je odslej: opravljanje
ekonomskih in finančnih opravil: izdelava
ekonomskih elaboratov in študij, opravljanje del s področja računovodstva in poslovne informatike, opravljanje del s področja
revizije poslovanja; opravljanje poslov s
področja notranjega trgovinskega prometa:
izvajanje trgovinskih, posredniških in zastopniških opravil, opravil tržnih raziskav
in ekonomske propagande; opravljanje poslov s področja elektrotehnike-elektronike:
projektiranje inženiringa in servisiranje
elektrotehničnih instalacij in opreme; opravljanje proizvodnih storitev s področja vzdrževanja in popravil strojne opreme in instalacij, izdelava raznovrstne kovinske galanterije; prevoz blaga v cestnem prometu; storitve fotokopiranja; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev.
Rg-23462
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02187 z dne 18. 9. 1995
pri subjektu vpisa S USLUGA, podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, Rumanja vas, d.o.o., sedež: Rumanja vas 41,
Straža, pod vložno št. 1/01313/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5417546
Osnovni kapital: 3,336.000 SIT
Ustanovitelj: Zupančič Stane, Straža,

Rg-23463
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00327 z dne 18. 9. 1995
pri subjektu vpisa BETI, proizvodnja trikotažnih tkanin, d.o.o., Metlika, Tovarniška 2, Metlika, pod vložno št. 1/02527/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s
temile podatki:
Matična št.: 5617987
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mrvar Stane, razrešen 30. 4. 1995;
direktorica Badovinac Alenka, imenovana
26. 4. 1995, Metlika, Cankarjeva 40, zastopa družbo brez omejitev.
Sklep upravnega odbora z dne 26. 4.
1995 o razrešitvi in imenovanju direktorja.
Rg-23464
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00508 z dne 18. 9. 1995
pri subjektu vpisa
FOTOLITORETUŠERSTVO, podjetje za izdelavo vseh vrst
grafičnih in fotografskih storitev ter turistične in gostinske usluge, Novo mesto,
d.o.o., Šmihelska 5, Novo mesto, pod vložno št. 1/00400/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo dejavnosti in firme, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5309182
Firma: SC, trgovina, inženiring, grafične storitve, turistične in gostinske usluge, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: SC, Novo mesto, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Cimerman Stanislav, Novo
mesto, Šmihelska 5, vstop 27. 12. 1989,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1995: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pijač; 012 Živinoreja; 013 Poljedelstvo, povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo; 014
Storitve za rastlinsko pridelavo in živinorejo brez veterinarskih storitev; 015 Lov in
gojitev divjadi ter lovske storitve; 221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 292 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo; 294 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
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454 Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi 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 živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost hotelov; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnost drugih prometnih agencij; 6340
Dejavnost drugih prometnih agencij; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pgodobi; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme 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.; 714

Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 7230 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; 7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovodske,
knjigovodske
in
revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in
analize; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
744 Ekonomska propaganda; 7440 Ekonomska propagnda; 747 Čiščenje stavb; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

družbenik Vrščaj Dušan, Črnomelj, Kolodvorska 35, imenovan 22. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 21. 11. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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 kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi 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 kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-

Rg-27672
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02034 z dne 8. 11. 1995,
pri subjektu vpisa MAGO, poslovne storitve, Novo mesto, d.o.o., Adamičeva 2, Novo mesto, pod vložno št. 1/00598/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme s temile podatki:
Matična št.: 5324335
Firma: RADIO KRKA, Novo mesto,
d.o.o.
Rg-27722
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02498 z dne 21. 11. 1995
pri subjektu vpisa VETRO, šport, trgovina, turizem, d.o.o., Črnomelj, sedež: Kolodvorska 35, Črnomelj, pod vložno št.
1/03317/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti, družbenikov, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo pooblastil zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5802741
Firma: VETRO — VRŠČAJ IN
PARTNER, šport, trgovina, turizem,
d.n.o., Črnomelj
Skrajšana firma: VETRO – VRŠČAJ
IN PARTNER, d.n.o., Črnomelj
Ustanovitelja: Vrščaj Dušan, Črnomelj,
Kolodvorska 35, vstopil 5. 4. 1993, vložek
69.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja in
Vrščaj Barbara, Črnomelj, Kolodvorska 35,
vstopila 22. 12. 1994, vložek 69.250 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vrščaj Dušan, razrešen 22. 12. 1994;
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javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 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 tržnicah in stojnicah; 5263 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve 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 organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pogodba o odsvojitvi deleža z dne
22. 12. 1994.

direktor Hrastar Alojz, Trebnje, Kidričeva
3, imenovan 28. 3. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Matična št.: 5803977
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žnidaršič Marija, vložek
765.000 SIT in Žnidaršič Stanislav, vložek
735.000 SIT, oba Trebnje, Ul. Cankarjeve
brigade 25, vstopila 16. 3. 1993, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-1306
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01597 z dne 7. 4. 1995
pri subjektu vpisa EDPLAST, družba za
proizvodnjo in prodajo plastičnih izdelkov, d.o.o., Trebnje, Kidričeva 3, Trebnje, pod vložno št. 1/02665/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki ter z lastnimi sredstvi družbe, spremembo zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5657890
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelj: Smajlović Edin, Trebnje,
Kidričeva 3, vstop 17. 8. 1992, vložek
1,505.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Smajlović Edin, razrešen 28. 3. 1995;

Rg-32981
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00053 z dne 19. 1. 1996
pri subjektu vpisa SILAN DOLENJSKA,
cenitve in posredovanje pri prometu z nepremičninami, d.o.o., Novo mesto, sedež:
Glavni trg 22, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/01589/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika in zastopnika, uskladitev z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5465478
Ustanoviteljica: Dular Miloš, izstop 10.
2. 1995; Sitar Slavka, Novo mesto, Smrečnikova 6, vstop 10. 2. 1995, vložek
1,670.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dular Miloš, razrešen 10. 2. 1995;
direktor Dragan Janez, Novo mesto, Črmošnjice pri Stopičah 54, imenovan 10. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža
z dne 10. 2. 1995.
Rg-33566
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02012 z dne 20. 2. 1996
pri subjektu vpisa FIRST, storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Ul. Cankarjeve
brigade 25, Trebnje, sedež: Ul. Cankarjeve brigade 25, 8210 Trebnje, pod vložno
št. 1/03253/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo – uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Rg-33586
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00448 z dne 19. 2. 1996
pri subjektu vpisa P & EMS, Proizvodnja
elektromehanskih sistemov, d.o.o., sedež:
Trubarjeva 7, 8310 Šentjernej, pod vložno št. 1/00593/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5323142
Osnovni kapital: 53,669.703 SIT
Ustanovitelj: Fest, d.o.o., podjetje za trgovino, razvoj, svetovanje in finančni inženiring, Šentjernej, Cesta oktobrskih žrtev
2a, vstop 29. 5. 1995, vložek 53,669.703
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sklep o povečanju osnovnega kapitala z
dne 4. 12. 1995.
Izjava o prevzemu vložkov z dne 20. 12.
1995.
Rg-33660
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01738 z dne 10. 4. 1996
pri subjektu vpisa AUTOCOMMERCE,
d.o.o., za notranjo in zunanjo trgovino z
avtomobili in deli, Novo mesto, sedež:
Cesta herojev 18, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/03120/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo firme in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
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Matična št.: 5742048
Firma AUTOCOMMERCE, d.o.o., za
notranjo in zunanjo trgovino z avtomobili in deli
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Autocommerce, zunanja in
notranja trgovina, servis in proizvodnja,
d.d., Ljubljana, Allendejeva 5, vstop 23. 2.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost družbe glasi: proizvodnja finalnih izdekov iz lesa; proizvodnja izdelkov iz kovine, plastike ter proizvodnja usnjenih izdelkov; proizvodnja finalnih tekstilnih izdelkov; proizvodnja športnih rekvizitov; proizvodnja učil za potrebe šole in
predšolskih ustanov; proizvodnja gradbenega materiala v celoti; proizvodnja kovinske, plastične, lesene in papirne embalaže;
predelava plastike in izdelovanje plastičnih
predmetov; trgovina na drobno in debelo
neživilskih proizvodov; trgovina na drobno
in debelo živilskih proizvodov; posredništvo z nepremičninami; gradbeni inženiring;
visoka in nizka gradnja, pridobivanje dokumentacije pri izvedbi gradbenega inženiringa, instalacijska in zaključna dela v gradbeništvu v celoti, knjigovodske storitve; menjalnica in menjalniški posli; rent-a-car;
opravljanje storitev prevozništva, blaga in
potnikov v cestnem prometu; komisijske
prodajalne; obrtne storitve; elektrotehnični
servis; popravila in predelava izdelkov iz
lesa; kovinski servis; popravila in predelava
usnjenih izdelkov in tekstilnih izdelkov; popravila učil za potrebe šol in predšolskih
ustanov; avtopralnica; ključavničarska dela; zaključna dela v gradbeništvu; elektroinstalacije; vodovodna napeljava; sobopleskarstvo; zastopanje in posredništvo v prometu blaga in storitev; marketing, storitve
raziskave tržišča, kreiranje ekonomske propagande in reklame, realizacija propagandnih planov in druge storitve v zvezi s temi
posli, priprava in prezentiranje plakatov in
reklamnih panojev; komercialne storitve pri
realizaciji prometa blaga in opravljanje komisionarskih poslov na tem področju; organiziranje in aranžiranje sejmov s področja
lastne proizvodnje ter ostalih oblik prikazovanja lastne proizvodnje; razvojno raziskovalne storitve s področja lastne proizvodnje; organizacija in izvajanje prireditev z
narodnimi šegami in običaji ter iger za razvedrilo; turizem: športni turizem, kmečki
turizem in lovski turizem; nudenje turističnih storitev, glede izletov, kampiranje, prenočitve ipd.; gostinstvo: gostinske usluge
prehrane, samopostrežne restavracije, restavracije s strežbo, restavracije prehrane, kavarne in bifeji, nočni in zabavni lokali s
programom, kampi, gostinske usluge prenočevanja in prenočišča, moteli in gostilne,
planinski domovi, organiziranje in vodenje
klubov zaprtega tipa, catering, špedicija.

ster tega sodišča povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5382882
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Barbo Jože, Mirna peč, Mali Kal 11, vstop 18. 6. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33682
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00227 z dne 16. 2. 1996
pri subjektu vpisa P & EMS, Proizvodnja
elektromehanskih sistemov, d.o.o., sedež:
Trubarjeva 7, 8310 Šentjernej, pod vložno št. 1/00593/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve deleža, razširitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5323142
Ustanovitelj: Kralj Ivan, izstop 29. 5.
1995; FEST, d.o.o., podjetje za trgovino,
razvoj, svetovanje in finančni inženiring,
Šentjernej, Cesta oktobrskih žrtev 2 a, vstop
29. 5. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1996: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami.
Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža
in prostovoljnem izstopu z dne 29. 5. 1995.
Rg-33693
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02078 z dne 15. 2. 1996
pod št. vložka 1/03840/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenikov ter zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5438284
Firma: LOTEKS, podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in zunanjo trgovino, d.o.o., Trebnje
Skrajšana firma: LOTEKS, d.o.o., Trebnje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trebnje, Ulica II. grupe odredov 8
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Longar Vid, izstop 16. 5.
1994; Longar Lado, vstop 12. 2. 1990 in
Longar Marko, vstop 16. 5. 1994, oba Trebnje, Ulica II. grupe odredov 8, vložila po
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Longar Marko, imenovan 16. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo sklenjen dne 12. 2. 1990.
Družba je bila vpisana v sodni register v
Ljubljani dne 26. 4. 1990, s sklepom Srg
2325/90.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod
vložno št. 1-6559/00, s firmo in sedežem:
EUROEMAJL družba za trgovino z repromaterialom in izdelki, d.o.o., Ljubljana, Tacenska 67.

Rg-34781
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00061 z dne 5. 3. 1996
pri subjektu vpisa EVAS, trgovina in storitve, Novo mesto, d.o.o., sedež: Nad mlini
66, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/03782/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5906806
Sedež: Novo mesto, Kočevarjeva 1.
Rg-34784
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01607 z dne 9. 3. 1995
pri subjektu vpisa BARBO, proizvodnja,
trgovina ter svetovanje, Mirna peč, d.o.o.,
sedež: Mali Kal 11, 8216 Mirna peč, pod
vložno št. 1/01078/00 vpisalo v sodni regi-

Rg-34786
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01034 z dne 2. 3. 1995
pri subjektu vpisa SINT, servis in trgovina, Novo mesto, d.o.o., sedež: Gorenje Kamence 13, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/01030/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo poslov in deležev
zaradi vstopa družbenika, spremembo zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5380871
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelja: Oklešen Marjan, Novo
mesto, Gorenje Kamence 13, vstop 11. 6.
1990, vložek 801.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kralj Marjan, Novo mesto, Gorenje Kamence 23, vstop 9. 5. 1994, vložek
801.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Kralj Marjan, imenovan 9. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja.
Rg-34792
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00024 z dne 26. 2. 1996
pod št. vložka 1/03845/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5933935
Firma: ROŽMAN & M, telekomunikacije, Vinica, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Vinica, Vinica 20
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Rožman Branko, Vinica,
Vinica 20, vstop 9. 1. 1996, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Tomec Mirjana, Vinica, Drenovec 16, vstop 9. 1. 1996, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Rožman Branko, imenovan 9. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev, družbenica
Tomec Mirjana, imenovana 9. 1. 1996, zastopa družbo brez omejitev kot namestnica
direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1996: 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo 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, specializirano za gradnjo določenih izdelkov,
d.n.; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na
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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; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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 proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s kjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 747 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje.
Pogodba o ustanovitvi družbe z neomejeno odgovornostjo z dne 9. 1. 1996.

pri subjektu vpisa CENTER ZA SOCIALNO DELO TREBNJE, p.o., sedež:
Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, pod vložno št. 1/00253/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja,
skrajšano firmo, uskladitev z zakonom o
zavodih, spremembo firme in uskladitev dejavnosti z zakonom o socialnem varstvu s
temile podatki:
Matična št.: 5231728
Firma: CENTER ZA SOCIALNO
DELO TREBNJE
Skrajšana firma: CSD Trebnje
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Občinska skupnost socialnega skrbstva Trebnje, izstop 1. 1. 1993;
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop
1. 1. 1993.
Dejavnost, vpsiana dne 1. 3. 1996: 8531
Institucionalno socialno varstvo; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih programov in
storitev.

vanje 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; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
511 Posredništvo; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51660 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi

Rg-34800
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01000 z dne 1. 3. 1996
pri subjektu vpisa LESKO, Lesni inženiring in trgovina, d.o.o., Novo mesto, sedež: Volčičeva 31 a, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/03126/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5754569
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kolarič Josip, Novo mesto,
Volčičeva 31 a, vstop 29. 3. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-34798
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01997 z dne 1. 3. 1996

Rg-34802
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00036 z dne 4. 3. 1996
pod št. vložka 1/03848/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5930278
Firma: FERMUS, gradbeništvo, čiščenje prostov, trgovina, d.o.o., Metlika
Skrajšana firma: FERMUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Metlika, Badovinčeva ulica 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Muzaferović Senad, Ljubljana, Zavetiška ulica 8, vstop 30. 1. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Muzaferović Senad, imenovan 30. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1996: 221
Založništvo; 22110 Izdajanje knjig; 22120
Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij
in periodike; 22150 Drugo založništvo;
22210 Tiskanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 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 objektov; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 453
Inštalacije pri gradnjah; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrže-
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izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 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.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52740
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost 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; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Storitve taksistov;
60240 Cestni tovorni promet; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74200 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomska propaganda; 74700 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 74810
Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost vozniških šol; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

Rg-34803
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02637 z dne 4. 3. 1996
pri subjektu vpisa SILBA, solarni sistemi
Novo mesto, d.o.o., sedež: Adamičeva 65,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/03479/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, kapitala,
dejavnosti družbenika in zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5804027
Firma: SILBA, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: SILBA, d.o.o.
Sedež: Uršna sela, Laze 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Andoljšek Vojislav, Novo
mesto, Srebrniče 19, vstop 22. 12. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Jurkovič Miroslav, izstop 22. 12.
1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Jurkovič Vesna, razrešena 22. 12.
1994; družbenik Jurkovič Miroslav, razrešen 22. 12. 1994, direktor Andoljšek Vojislav, Novo mesto, Srebrniče 19, imenovan
22. 12. 1994, poslovodja, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pijač; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja
strojev 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
namene; 2971 Proizvodnja električnih gos-

podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 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; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proivzodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo 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 kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina 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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, 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; 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
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Trgovina na debelo s porcelanom, 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, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina 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 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 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 prodajalanah; 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, 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 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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 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 drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-

telov brez restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing).

prodaji lesa in gradbenega materiala; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospidinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5540 Točenje pijač in napitkov (bari); 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-34804
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00953 z dne 29. 3. 1995
pri subjektu vpisa ARIA – transporti, Črnomelj, d.o.o., sedež: Vrtna ulica 8, 8340
Črnomelj, pod vložno št. 1/00545/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o., v d.n.o., spremembo firme,
družbenika, pooblastila zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5812046
Firma: PUPIČ & Co, Trgovina in
transport, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Pupič Boris, vstop 29. 1.
1990 in Pupič Majda, vstop 5. 5. 1994, oba
Črnomelj, Vrtna ulica 8, vložila po 1.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pupič Boris, razrešen 5. 5. 1994 in
ponovno imenovan za direktorja.
Rg-34805
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01040 z dne 7. 3. 1995
pri subjektu vpisa RITZ, Novo mesto, inženiring, prodaja in zastopstva, d.o.o., sedež: V Brezov log 20, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/00808/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5348145
Ustanovitelj: Resnik Mitja, Novo mesto,
Ul. Danila Bučarja 20, vstop 17. 1. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-34808
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01657 z dne 13. 3. 1995
pri subjektu vpisa BERKOPEC, detektivske in rekreativne storitve Zemelj, d.o.o.,
sedež: Zemelj, n.h., 8332 Gradac, pod
vložno št. 1/02830/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, uskladitev dejavnosti z novo klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5703590
Osnovni kapital: 1,568.200 SIT
Ustanovitelj: Berkopec Mirko, Črnomelj,
Pod smreko 6, vstop 30. 12. 1992, vložek
1,568.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1995: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5113 Posredništvo pri

Rg-34809
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01239 z dne 14. 3. 1995
pri subjektu vpisa PARKET, Proizvodnja
in prodaja parketa in ostalega gradbenega materiala, Črnomelj, d.o.o., sedež:
Ukljuk pri Kanižarici, 8340 Črnomelj,
pod vložno št. 1/01192/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti, povečanje kapitala z novimi vložki in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5404401
Firma: TRANS - ZAJC, Transport in
trgovina, Črnomelj, d.o.o.
Skrajšana firma: TRANS – ZAJC, Črnomelj, d.o.o.
Sedež: Črnomelj, Svibnik 2/a
Osnovni kapital: 1,978.000 SIT
Ustanovitelja: Zajc Milan in Zajc Štefka,
oba Črnomelj, Svibnik 2/a, vstopila 2. 6.
1990, vložila po 989.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Dejavnost družbe se dopolni z naslednjimi dejavnostmi: trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi;
trgovina v tranzitu in kataloška prodaja;
neomenjene storitve na področju prometa;
prevoz blaga v mednarodnem in notranjem
cestnem prometu; izdelava in popravilo tekstilnih izdelkov; kmečki turizem; druge gostinske storitve; izdelava in popravilo lesenih predmetov; popravilo in vzdrževanje
električnih strojev in drugih elektrotehničnih aparatov in naprav.
Opusti se naslednja dejavnost: proizvodnja parketa in ostalih lesnih profilov; trgovina na debelo in drobno z neživilskimi proizvodi (gradbeni, sanitarni, instalacijski in
ogrevalni material; kovinski in železarski
izdelki; elektrotehnični in elektronski aparati, radijski in TV sprejemniki, stroji, deli
in potrebščine; elektrotehnični stroji, naprave, oprema in elektrotehnični material in
svetilna telesa); prevoz blaga v cestnem pro-
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metu; posredovanje in zastopanje v prometu blaga in storitev.
Dejavnost družbe odslej glasi: trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; trgovina v tranzitu in kataloška prodaja; neomenjene storitve na področju prometa; prevoz blaga v notranjem
in mednarodnem cestnem prometu; izdelava in popravilo tekstilnih izdelkov; kmečki
turizem; druge gostinske storitve; izdelava
in popravilo lesenih predmetov; popravilo
in vzdrževanje električnih strojev in drugih
elektrotehničnih aparatov in naprav; uvoz
in izvoz živilskih in neživilskih proizvodov.

nica, d.o.o., sedež: Podklanec 13, 8344 Vinica, pod vložno št. 1/03277/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5779995
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelj: Zepuhar Branimir, Vinica,
Podklanec 13, vstop 19. 4. 1993, vložek
1,650.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

1,543.869 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šoster Anton, izstop 12. 5. 1994; Muren
Samuel, izstop 12. 5. 1994.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Šoster Anton, razrešen 17. 5. 1994;
družbenik Muren Samuel, razrešen 17. 5.
1994.

Rg-34811
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01707 z dne 2. 3. 1995
pri subjektu vpisa ZALA, podjetje za avto
šolo, trgovino, turizem in gostinstvo, Novo mesto, d.o.o., sedež: Koštialova 40,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/01217/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz sredstev družbe in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5643317
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zagorc Alojz in Zagorc
Barbara, oba Novo mesto, Koštialova 40,
vstopila 9. 7. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-33028
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00012 z dne 18. 1. 1996
pri subjektu vpisa PODGORJE, tovarna
ploskovnega pohištva, d.o.o., Šentjernej,
sedež:, Trubarjeva 14, 8310 Šentjernej,
pod vložno št. 1/01866/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5518601
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zorko Albert, razrešen 9. 1. 1996;
direktor Kosec Andrej, Novo mesto, Koštialova 12, imenovan 10. 1. 1996, zastopa
družbo z omejitvami po sklepu o določitvi
omejitev pooblastil direktorja z dne 8. 1.
1996.
Rg-35261
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01052 z dne 8. 3. 1995
pri subjektu vpisa ALP SPORT, podjetje
za trgovino in turizem, d.o.o., Novo mesto, sedež: V Brezov log 3, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/01337/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5420911
Osnovni kapital: 1,501.686,20 SIT
Ustanovitelj: Berlingar Marko, Novo mesto, V Brezov log 3, vstop 8. 10. 1990,
vložek 1,501.686,20 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-35262
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01861 z dne 22. 3. 1995
pri subjektu vpisa ZEPUHAR, trgovina Vi-

Rg-35263
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01143 z dne 22. 3. 1995
pri subjektu vpisa MERIDA, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Primostek,
sedež: Primostek 25, 8332 Gradec, pod
vložno št. 1/01915/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o., v
d.n.o., spremembo firme in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5528305
Firma: MERIDA - ČIKIČ IN OSTALI,
d.n.o., proizvodno in trgovsko podjetje
Primostek
Skrajšana firma: MERIDA - ČIKIČ IN
OSTALI, d.n.o., Primostek
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Primostek 25, Gradec
Ustanovitelja: Čikič Miomir in Čikič Tatjana, oba Gradac, Primostek 25, vstopila
15. 10. 1991, vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čikič Miomir, razrešen 3. 5. 1994 in
ponovno imenovan za direktorja.
Rg-35264
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01388 z dne 16. 2. 1995
pri subjektu vpisa GABER, trgovina in storitve, d.o.o., Veliki Gaber 92, Veliki Gaber, sedež: Veliki Gaber 92, 8213 Veliki
Gaber, pod vložno št. 1/02085/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5561639
Osnovni kapital: 4,204.000 SIT
Ustanovitelj: Žefran Mirko, Veliki Gaber, Veliki Gaber 92, vstop 11. 12. 1991,
vložek 4,204.000 SIT odgovornost: ne odgovarja.
Rg-35265
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01294 z dne 17. 2. 1995
pri subjektu vpisa SEMIT, Podjetje za nakup, prenovo in prodajo rabljenih vozil
in strojev, d.o.o., Novo mesto, sedež: Muhaber 50, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/00858/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, družbenikov, povečanje osnovnega kapitala, spremembo zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5361125
Sedež: Novo mesto, Muhaber 19
Osnovni kapital: 1,543.869 SIT
Ustanovitelj: Šoster Alojz, Novo mesto,
Muhaber 50, vstop 6. 3. 1990, vložek

Rg-35266
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01590 z dne 24. 2. 1995
pri subjektu vpisa GOREC, Podjetje za
trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Trebnje, sedež: Obrtna cona Trebnje,
8210 Trebnje, pod vložno št. 1/03068/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5769779
Osnovni kapital: 1,769.815 SIT
Ustanovitelj: Gorec Tomaž, Velika Loka, Šentlovrenc 21, vstop 2. 3. 1993, vložek
1,769.815 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-35268
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01301 z dne 16. 2. 1995
pri subjektu vpisa MARE, proizvodno veletrgovinsko podjetje Dol. Podboršt, d.o.o.
sedež: Dol. Podboršt 1, 8210 Trebnje, pod
vložno št. 1/00732/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5342988
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Gričar Marjan, vložek
1,351.800 SIT in Gričar Borut, vložek
150.200 SIT, oba Trebnje, Dol. Podboršt 1,
vstopila 24. 1. 1990, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-35271
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01182 z dne 16. 2. 1995
pri subjektu vpisa PETEL, prostorske in
tržne informacije, d.o.o., Šentjernej, sedež: Trg Gorjanskega bataljona 2, 8310
Šentjernej, pod vložno št. 1/01854/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala, spremembo družbenika
in zastopnika ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5510252
Osnovni kapital: 2,440.000 SIT
Ustanovitelja: Homan Darko, Šentjernej,
Trg Gorjanskega bataljona 2, vstop 22. 3.
1991, vložek 570.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kušljan Darko, izstop 13. 5.
1994; Kotar Homan Danica, Šentjernej, Trg
Gorjanskega bataljona 2, vstop 13. 5. 1994,
vložek 1,970.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kušljan Darko, razrešen 13. 5. 1994;
družbenica Kotar Homan Danica, imenovana 13. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev kot poslovodja; družbenik Homan Darko, imenovan 13. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev kot poslovodja.
Rg-35275
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01571 z dne 7. 4. 1995
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pri subjektu vpisa BENEFIT INTERNATIONAL, trgovina in inženiring, Novo
mesto, d.o.o., sedež: Ljubljanska 27, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/01889/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala, spremembo zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5519357
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kovačič Nikolaj, Šempeter pri Novi Gorici, Ivana Suliča 10 a, vstop
26. 9. 1991, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Puzek Darko, Karlovac,
Marina Držića 11, vstop 26. 9. 1991, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Troje Nenad, Karlovac, Smičiklasova 1,
vstop 26. 9. 1991, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Troje Nenad, razrešen 25. 5. 1994.

Sedež: Škocjan, Dolenje Radulje št. 41
Osnovni kapital: 228.000 SIT
Ustanovitelja: Omerza Franc, Škocjan,
Dolenje Radulje 41, vstop 22. 5. 1995, vložek 114.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Omerza Anton,
Šmarješke Toplice, Zbure 10, vstop 22. 5.
1995, vložek 114.000 SIT, odgovarja s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Omerza Franc, imenovan 22. 5. 1995;
družbenik Omerza Anton, imenovan 22. 5.
1995.
Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 1996: 265
Proizvodnja cementa, apna, mavca; 266 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca; 267 Obdelava naravnega kamna; 268
Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 285 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela; 502 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah.

TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-35279
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01404 z dne 15. 2. 1995
pri subjektu vpisa MIKS, inženiring Šentrupert, d.o.o. sedež: Trstenik 22, 8232
Šentrupert, pod vložno št. 1/00608/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti, družbenikov, osebe pooblaščene za zastopanje in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5323363
Osnovni kapital: 1,517.000 SIT
Ustanovitelj: Tratar Božidar, Šentrupert,
Trstenik 22, vstop 22. 12. 1989, vložek
1,517.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kos Jože, izstop 23. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Kos Jože, razrešen 23. 5. 1994.
Dejavnost družbe se spremeni tako, da
od sedaj glasi: inženiring s področja strojegradnje, kmetijske opreme in izdelkov elektroopreme, servisne dejavnosti ter organiziranje transporta; proizvodnja kovinskega reprodukcijskega materiala, kovinskih stavbnih in drugih konstrukcij; proizvodnja
posebnih vozil; proizvodnja merilne in regulacijske opreme, sredstev za upravljanje
in avtomatizacijo v industriji; završna in
obrtna dela v gradbeništvu, peskanje; trgovina z neživilskimi proizvodi na debelo;
gradbeništvo – visoka gradnja; proizvodnja
gradbenih materialov – proizvodnja predizdelanih gradbenih elementov; druge gostinske storitve; proizvodnja končnih lesenih
izdelkov; zunanja trgovina z neživilskimi
proizvodi.
Rg-35281
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00223 z dne 8. 3. 1996
pod št. vložka 1/03852/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5906814
Firma: OMERZA IN DRUŽBENIKI,
IMPALA – kamnoseštvo, avtoličarstvo in
trgovina, d.n.o., Škocjan
Skrajšana firma: OMERZA IN DRUŽBENIKI, IMPALA, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Rg-35282
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00018 z dne 8. 3. 1996
pod št. vložka 1/03853/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5933650
Firma: RADOJČIČ IN ČLANI, storitveno in trgovsko podjetje, d.n.o., Vinica
Skrajšana firma:
RADOJČIČ IN
ČLANI, d.n.o., Vinica
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Vinica, Bojanci 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Radojčič Niko in Radojčič Mira, oba Vinica, Bojanci 7, vstopila
15. 1. 1996, vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Radojčič Mira imenovana 15. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Radojčič Niko, imenovan 15. 1. 1996, zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorice.
Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodjo določenih izdelkov, d.n.; 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 gospodinjskimi, radijskimi in

Rg-35283
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00039 z dne 8. 3. 1996
pod št. vložka 1/03855/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5934095
Firma: ŠTREKELJ & Co., Trgovina in
storitve, d.n.o., Vranoviči
Skrajšana firma: ŠTREKELJ & Co.,
d.n.o., Vranoviči
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Gradac, Vranoviči 3/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Štrekelj Ivan in Štrekelj
Gregor, oba Gradac, Vranoviči 3/a, vstopila
22. 12. 1994, vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Štrekelj Ivan, imenovan 22. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Štrekelj Gregor, imenovan 22. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
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nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov.

dajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Matična št.: 5867690
Firma: DPB VIZIJA 1, pooblaščena investicijska družba, d.d., Novo mesto
Skrajšana firma: DPB VIZIJA 1, d.d.,
Novo mesto
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Novo mesto, Novi trg 5
Osnovni kapital: 544,669.000 SIT
Ustanovitelj:Absec Anica in ostali delničarji iz seznama, ki je priložen statutu
delniške družbe, Krupa, Krupa 12, vstopili
18. 12. 1995, vložili 544,669.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Skulj Franci, Kočevje, Bračičeva 22,
imenovan 18. 12. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Peter Novak, dr.,
dipl. inž., Colarič Jože, dipl. ek. in Dornik
Dušan, dipl. jur., vsi vstopili 18. 12. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami.

Rg-35285
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00053 z dne 12. 3. 1996
pri subjektu vpisa KANONER, trgovina in
gostinstvo, Vinica, d.o.o. sedež: Sečje selo
12/a, Vinica, pod vložno št. 1/02729/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, uskladitev dejavnosti in spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:
Matična št.: 5695902
Ustanovitelji: Mravinec Martin, Vinica,
Sečje selo 12/a, vstop 13. 2. 1996, vložek
1,030.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Mravinec Alojz st., izstop 13. 2. 1996.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Mravinec Alojz st., razrešen 13. 2. 1996;
direktor Mravinec Martin, imenovan 13. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Mravinec Alojz ml., Vinica, Sečje selo 12/a, imenovan 13. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev kot namestnik direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1996: 020
Gozdarstvo in gozdarske storitve; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 203 Stavbno mizarstvo; 454 Zaključna
gradbena dela; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 511 Posredništvo; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih pro-

Rg-35287
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00051 z dne 14. 3. 1996
pri subjektu vpisa KEBORTRANS, d.o.o.,
trgovina in poslovne storitve, sedež: Dobruška vas 29, Škocjan, pod vložno št.
1/03768/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5900417
Ustanovitelj: Florijančič Anton, izstop
24. 1. 1996; Robek Gorazd, Škocjan, Dobruška vas 29, vstop 24. 1. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Florijančič Anton, razrešen 24. 1.
1996; direktor Robek Gorazd, imenovan 24.
1. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-35288
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00060 z dne 18. 3. 1996
pri subjektu vpisa BEGRAD – INŽENIRING, storitve in inženiring, Črnomelj,
d.o.o. sedež: Zadružna cesta 14, 8340 Črnomelj, pod vložno št. 1/01751/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšano firmo, spremembo družbenikov in poslovnih deležev, dejavnosti in
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5493030
Firma: POT-BEGRAD, podjetje za
projektiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: POT-BEGRAD, d.o.o.
Ustanovitelji: Begrad, d.d., gradbeništvo,
trgovina, inženiring, Črnomelj, Zadružna cesta 14, vstop 29. 3. 1991, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pot, podjetje za projektiranje, tehnologijo in tržne
komunikacije, d.o.o., Novo mesto, Cankarjeva 1, vstop 22. 2. 1996, vložek 1,125.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Panjan Franc, razrešen 27. 2. 1996;
direktor Lorkovič Boris, Novo mesto, Cankarjeva ulica 1, imenovan 27. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1996:
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
Izbrišejo se naslednje dejavnosti: 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja.
Rg-35289
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00442 z dne 18. 3. 1996
pod št. vložka 1/03860/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev delniške
družbe s temile podatki:

Rg-35291
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02716 z dne 18. 3. 1996
pri subjektu vpisa LON, trženje Šentrupert, d.o.o. sedež: Šentrupert 63, 8232
Šentrupert, pod vložno št. 1/03299/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5778956
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Matelič Roman, Ljubljana, Pod topoli 21, vstop 26. 4. 1993, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kašič Mateja, Mirna, Cesta na Gradec 6,
vstop 26. 4. 1993, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-35293
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00047 z dne 15. 3. 1996
pod št. vložka 1/03857/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, firme in zastopnika, povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenika in prenos iz
Okrožnega sodišča v Ljubljani s temile podatki:
Matična št.: 5733723
Firma: STELEM, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino in promet
Skrajšana firma: STELEM, d.o.o., Žužemberk
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Žužemberk, Grajski trg 15
Osnovni kapital: 2,169.636,80 SIT
Ustanovitelja: Gabrič Vekoslav, Žužemberk, Jurčičeva 17, vstop 4. 12. 1992, vložek 1,193.300,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zupančič Jože, Borovnica, Laze 47,
vstop 4. 12. 1992, vložek 976.336,40 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gračar Martin,
izstop 29. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Gabrič Vekoslav, razrešen 20. 11.
1995; direktor Zupančič Jože, razrešen 20.
11. 1995; direktor Gabrič Vekoslav, imenovan 20. 11. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-35294
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00361 z dne 20. 3. 1996
pri subjektu vpisa NOVOLES – LEPLJENI ELEMENTI, proizvodnja lesnih
elementov, d.o.o., Straža, sedež: Na žago
6, Straža, pod vložno št. 1/02733/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5678374
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Trampuš Emil, razrešen 1. 9. 1995,
zastopnik Pavlin Lado, Straža, Soteska 42,
imenovan 1. 9. 1995, kot v.d. direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-35304
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02773 z dne 20. 3. 1996
pri subjektu vpisa DELIMEX, storitve in
posredništvo, Novo mesto, d.o.o. sedež:
Pod Trško goro 33, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/03185/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5789672
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bizjak Andrej, Novo mesto, Pod Trško goro 33, vstop 9. 4. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35297
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00284 z dne 20. 3. 1996
pri subjektu vpisa
DOLENJSKI INVESTICIJSKI SKLAD, pooblaščena investicijska družba, d.d., Novo mesto, sedež: Trdinova 2, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/03673/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5856663
Osnovni kapital: 5.075,000.000 SIT
Ustanovitelj: Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov,
d.o.o., in delničarji (15 595) iz seznama priloženem statutu d.d., Ljubljana, Trdinova 4,
vstopili 6. 2. 1995, vložili 5.075,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-35305
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00029 z dne 19. 3. 1996
pri subjektu vpisa MWL, proizvodnja, trgovina, uvoz-izvoz, Novo mesto, d.o.o. sedež: Kandijska 5, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/02743/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
uskladitev dejavnosti, spremembo družbenikov, poslovnih deležev, zastopnikov in
spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5689732
Firma: FENIX TRADE, Trgovina, zastopanje in proizvodnja, Novo mesto,
d.o.o.
Skrajšana firma: FENIX TRADE, Novo
mesto, d.o.o.
Sedež: Novo mesto, Kandijska 18
Ustanoviteljica: Vavžik Dražen, Vavžik
Miroslav, Vavžik Lili, izstopili 8. 12. 1995;
Donkovac Marija, Brežice, Maistrova 6,
vstop 8. 12. 1995, vložek 1,772.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vavžik Miroslav, razrešen 8. 12.
1995; družbenik Vavžik Dražen, razrešen
8. 12. 1995; direktorica Donkovac Marija,
imenovana 8. 12. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1996: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 285 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za
motorna vozila in njihove motorje; 4531
Električne inštalacije; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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;

5136 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 5023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6651
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-35300
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00068 z dne 19. 3. 1996
pri subjektu vpisa NOVOTEHNA, Trgovina na debelo in drobno, p.o., sedež: Glavni trg 10, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/00003/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža temile podatki:
Matična št.: 5000122
Sedež: Novo mesto, Rozmanova 38.
Rg-35303
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02692 z dne 20. 3. 1996
pri subjektu vpisa MITIĆ, gradbeno in storitveno podjetje, d.o.o. sedež: Mirana Jarca 16, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/02679/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo zastopnikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5666724
Osnovni kapital: 1,620.000 SIT
Ustanoviteljica: Burger Milojka, Novo
mesto, Mirana Jarca 16, vstop 9. 9. 1992,
vložek 1,620.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenica Burger Milojka, razrešena 29. 12.
1994 in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo le skupno z Mitić Dragišo in Može Polono; direktorica Može Polona, Novo
mesto, Plemberk 12, imenovana 29. 12.
1994, zastopa družbo le skupno z Mitić Dragišo in Burger Milojko.

Rg-36406
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00405 z dne 15. 2. 1995
pri subjektu vpisa MARKUS, Računalniški
inženiring in namizno založništvo, Novo
mesto, d.o.o. sedež: Glavni trg 28, Novo
mesto, pod vložno št. 1/00468/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5317444
Ustanovitelj: Potočnik Marko, Novo mesto, Vorančeva 24, vstop 26. 12. 1989, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dosedanja dejavnost se razširi: trgovina
na debelo in drobno ter v tranzitu iz vseh
živilskih in neživilskih trgovskih strok; projektiranje in inženiring za električne, elektronske in telekomunikacijske naprave; projektiranje gradbenih objektov; prostorsko in
urbanistično planiranje in projektiranje; prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu;
gostinske storitve: prehrane, nastanitve, kavarna, točilnica, krčma; storitve finančnega
posredovanja; storitve reklame in ekonomske propagande; komercialni posli pri uresničevanju prometa blaga in storitev; špedicija, posredniške in komisijske storitve; tu-
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ristične agencijske storitve; zastopanje in
posredovanje v prometu blaga in storitev;
prirejanje sejmov in razstav; vse oblike leasinga; priprava investicijskih programov in
ekonomski consulting; storitve kontrole kakovosti in količine blaga; obdelava podatkov; knjigovodske storitve; gradbeni inženiring; razvojne in raziskovalne storitve; raziskave trga.
Dejavnost družbe odslej glasi: trgovina
na debelo in drobno ter v tranzitu iz vseh
živilskih in neživilskih trgovskih strok;
projektiranje in inženiring za električne,
elektronske in telekomunikacijske naprave, njih proizvodnjo, montažo in servisiranje ter raziskovalno razvojne storitve; projektiranje gradbenih objektov; prostorsko
in urbanistično planiranje in projektiranje;
prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu; gostinske storitve: prehrane, nastanitve, kavarna, točilnica, krčma; storitve
finančnega posredovanja; storitve reklame
in ekonomske propagande; komercialni posli pri uresničevanju prometa blaga in storitev; špedicija, posredniške in komisijske
storitve; turistične agencijske storitve; zastopanje v prometu blaga in storitev; prirejanje sejmov in razstav; vse oblike leasinga; priprava investicijskih programov in
ekonomski consulting; storitve kontrole kakovosti in količine blaga; obdelava podatkov; knjigovodske storitve; gradbeni inženiring; razvojne in raziskovalne storitve;
raziskave trga; trgovina na debelo in drobno ter v tranzitu z računalniki in računalniško opremo; posredništvo in zastopanje
v prometu računalnikov in računalniške
opreme; montaža računalnikov in računalniške opreme; raziskave trga in svetovanje
s področja trgovanja z računalniki in računalniško opremo; računalniški inženiring;
računalniška grafična dejavnost, razen bankovcev in knjigovezništvo; založniška dejavnost in časopisno založniška dejavnost;
industrijsko oblikovanje; prodaja lastnih
proizvodov; zunanjetrgovinsko poslovanje:
uvoz in izvoz računalnikov in računalniške
opreme; posredništvo in zastopanje domačih in tujih gospodarskih subjektov v prometu računalnikov in računalniške opreme; raziskave trga in svetovanje s področja trgovanja z računalniki in računalniško
opremo; računalniški inženiring; izvoz lastnih proizvodov.

Rg-36408
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01147 z dne 15. 2. 1995
pri subjektu vpisa GP KOVAČEVIĆ, gradbeno podjetje, d.o.o., Metlika, sedež: Ulica XV. brigade 2, Metlika, pod vložno št.
1/01879/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo oseb, pooblaščenih za zastopanje in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5510732
Osnovni kapital: 40,000.000 SIT
Ustanovitelj: Kovačević Safet, Velika
Kladuša, Vlada Bakariča 1, vstop 10. 9.
1991, vložek 40,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Kovačević Safet, imenovan 9. 5. 1994,
zastopa družbo neomejeno, kot namestnik
direktorja, direktor Kovačević Hasan, Ljubljana, Makucova 24, imenovan 9. 5. 1994,
zastopa družbo neomejeno.

sko in proizvodno podjetje Črnomelj,
d.o.o. sedež: Nova loka 10, 8340 Črnomelj, pod vložno št. 1/03289/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5788277
Osnovni kapital: 1,628.663 SIT
Ustanovitelja: Šujica Peter, Ljubljana,
Celovška 189, vstop 17. 5. 1993, vložek
814.331,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šujica Miroslav ml., Črnomelj, Nova loka 10, vstop 17. 5. 1993, vložek 814.331,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe se razširi za: menjalniški posli: posredovanje pri prometu z nepremičninami in vrednostnimi papirji; posredovanje pri najemanju posojil in sklepanju posojilnih pogodb.
Dejavnost družbe odslej glasi: trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi in trgovina v tranzitu; komercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; druge gostinske
storitve; proizvodnja zgotovljenih tekstilnih
proizvodov; izdelava in popravilo tekstilnih
izdelkov; neomenjene storitve na področju
prometa; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; knjigovodske storitve; obdelava podatkov; turistični uradi; druge
osebne storitve in storitve gospodinjstvom;
finančni inženiring; organizacija iger za zabavo; svetovanje in pomoč pri organizaciji
in izvajanju samopomoči pri stresih, družinskih zapletih in osebnih problemih; menjalniški posli; posredovanje pri prometu z
nepremičninami in vrednostnimi papirji; posredovanje pri najemanju posojil in sklepanju posojilnih pogodb.

Rg-36407
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01134 z dne 23. 2. 1995
pri subjektu vpisa STP 5. sitotisk, Metlika,
d.o.o. sedež: Ul. 14. divizije št. 20, Metlika, pod vložno št. 1/02305/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spremembo
poslovnih deležev in družbenikov ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5615496
Osnovni kapital: 1,660.000 SIT
Ustanovitelja: Popović Dragica, Metlika, Ul. 14. divizije 20, vstop 31. 12. 1991,
vložek 510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Popović Čedomir, Metlika, Ul. 14.
divizije 20, vstop 3. 5. 1994, vložek
1,150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-36409
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01282 z dne 15. 2. 1995
pri subjektu vpisa SIJAJ, storitve in trgovina, Orešje, d.o.o. sedež: Orešje 32 a,
8220 Šmarješke Toplice, pod vložno št.
1/03589/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5813689
Osnovni kapital: 1,502.800 SIT
Ustanovitelja: Kermc Janez, Šmarješke
Toplice, Orešje 32 a, vstop 5. 7. 1993, vložek 1,015.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Perme Jožica, Šmarješke Toplice,
Orešje 32 a, vstop 5. 7. 1993, vložek 487.200
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-36416
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00951 z dne 8. 3. 1995
pri subjektu vpisa M-M, gostinstvo, trgovina in turizem, d.o.o., Novo mesto, sedež: Birčna vas 19, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/01318/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o., v
d.n.o., skrajšano firmo, spremembo firme in
spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5421128
Firma: MARKOVIČ IN DRUŽBENIKI, M-M, gostinstvo, trgovina in turizem, d.n.o., Novo mesto
Skrajšana firma:
MARKOVIČ IN
DRUŽBENIKI, M-M, d.n.o., Novo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Markovič Gustl, Novo
mesto, Birčna vas 19, vstop 20. 8. 1990,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Mojstrovič Darko, izstop 5. 5. 1994; Markovič Danica, Novo
mesto, Birčna vas 19, vstop 5. 5. 1994, vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Rg-36419
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02352 z dne 6. 2. 1995
pri subjektu vpisa ULTRA – PRO, trgov-

Rg-36427
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00079 z dne 25. 3. 1996
pri subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA
TREBNJE, sedež: Kidričeva 11, 8210
Trebnje, pod vložno št. 1/03416/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
priimka zastopnika in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5796008
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnici Mihelčič Tatjana, Trebnje, Cankarjeva ulica 31, kot ravneteljica zavoda, ki
zastopa zavod v pravnem prometu in predstavlja zavod neomejeno, se spremeni priimek v Mihelčič-Gregorič Tatjana.
Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1996:
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol.
Rg-36429
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00074 z dne 25. 3. 1996
pod št. vložka 1/03863/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5939941
Firma: AVTO TREBNJE, trgovina,
storitve in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO TREBNJE,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: Trebnje, Glavarjeva 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj:Valant Samo, Tržišče, Kaplja vas 3, vstop 2. 3. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Valant Samo, imenovan 2. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1996: 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
3661 Proizvodnja bižuterije; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni
promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
92623 Druge športne dejavnosti.

vanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-37009
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01270 z dne 15. 2. 1995
pri subjektu vpisa DADA, trgovina na debelo in drobno, Metlika, d.o.o. sedež: Navratilova pot 2, 8330 Metlika, pod vložno
št. 1/03566/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, družbenikov in poslovnih deležev, spremembo zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5820944
Firma: DADA, VALENČIČ IN HUTAR, trgovina na debelo in drobno, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Valenčič Dragica, Metlika, Navratilova pot 2, vstop 29. 6. 1993,
vložek 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Hutar Marjan, Črnomelj, Ulica 21. oktobra 17/b, vstop 24. 4.
1994, vložek 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Hutar Marjan, imenovan 4. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja.

Rg-36432
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/000229 z dne 26. 3. 1996
pri subjektu vpisa TENA S, trgovina, proizvodnja in storitve, Črnomelj, d.o.o. sedež: Trg svobode 1/a, 8340 Črnomelj, pod
vložno št. 1/02973/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5745608
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1996: 0113
Vinogradništvo, pridelovanje sadja, začimb
in rastlin za proizvodnjo pijač; 01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7440 Ekonomska propaganda; 9213
Kinematografska dejavnost; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-

Rg-37000
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00093 z dne 10. 4. 1996
pri subjektu vpisa MARVIN ENG., d.o.o.,
podjetje za razvoj, izdelavo in prodajo
programske opreme, sedež: Ljubljanska
cesta 108, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/02432/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, uskladitev dejavnosti, spremembo družbenikov in poslovnih
deležev, zastopnikov in družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5610559
Sedež: Otočec, Nad Krko 19
Ustanovitelja: Brudar Mitja, Novo mesto, Jakčeva 16, vstop 6. 4. 1992, vložek
750.003 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dominko Tilen in Hrastar Peter, izstopila
13. 3. 1996; Falkner Boštjan, Otočec, Nad
Krko 19, vstop 25. 5. 1994, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Dominko Tilen, razrešen 13. 3. 1996;
družbenik Hrastar Peter, razrešen 13. 3.
1996.
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1996: 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Rg-37013
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00087 z dne 9. 4. 1996
pod št. vložka 1/03873/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o s temile podatki:
Matična št.: 5939763
Firma: TOM PREVOZI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mirna, Cesta III. bataljona
VDV 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Martin Bogumil, Mirna,
Cesta III. bataljona VDV 22, vstop 12. 3.
1996, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Hlade Franc, Trebnje, Prešernova ulica 18, vstop 12. 3. 1996, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kirm Stanislav, Mirna, Migolica 17, vstop
12. 3. 1996, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Marin Bogumil, imenovan 12. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1996: 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-37020
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02434 z dne 2. 4. 1996
pri subjektu vpisa CETIBUS, transport in
gradbeništvo, d.o.o., Novo mesto, sedež:
Mestne njive 47, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/02680/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5666686
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zogaj Misret, Novo mesto,
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Mestne njive 47, vstop 17. 9. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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
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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, 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 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bi-

žuterijo; 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 drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln.

Rg-37494
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/91536 z dne 19. 4. 1996
pri subjektu vpisa VISTA 21, center za
fotografijo, vizualne in avdio komunikacije ter ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, Novo mesto, d.o.o. sedež: Kolodvorska 2a, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/00819/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5349532
Osnovni kapital: 2,186.500 SIT
Ustanovitelja: Windischer-Radovič Ksenija, Novo mesto, Kolodvorska 2, vstop
27. 2. 1990, vložek 1,093.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Radovič Bojan, Novo mesto, Kolodvorska 2, vstop 27. 2. 1990,
vložek 1,093.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Windischer-Radovič Ksenija, razrešena 3. 5. 1994 in imenovana za družbenico, ki zastopa in predstavlja družbo neomejeno; družbenik Radovič Bojan, imenovan
3. 5. 1994, kot poslovodja zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-25925
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02495 z dne 28. 10. 1995
pri subjektu vpisa BIOFAS, Trgovina in
storitve, d.o.o., Podgora, sedež: Podgora
22, Straža pri Novem mestu, pod vložno
št. 1/03478/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, družbenikov, dejavnosti
ter zastopnikov in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5899699
Firma: BIOFAS, RESMAN IN OSTALI, zaključna dela v gradbeništvu,
d.n.o
Skrajšana firma: BIOFAS, RESMAN IN
OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Resman Zlatko, vstop 28.
5. 1993 in Resman Mojca, vstop 21. 12.
1994, oba Straža pri Novem mestu, Podgora
22, vložila po 87.500 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Resman Zlatko, razrešen 21. 12. 1994 in
imenovan za družbenika, ki zastopa družbo
brez omejitev kot poslovodja; družbenica
Resman Mojca, imenovana 21. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev kot poslovodkinja.
Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 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 objektov; 4524 Hidrogradnja 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

Rg-25934
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02539 z dne 26. 10. 1995
pri subjektu vpisa VIDEO – RADIO
SERVIS, Novo mesto, d.o.o., sedež: Pod
Trško goro 45, Novo mesto, pod vložno št.
1/01717/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo dejavnosti ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5479673
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rožič Marjan, Novo mesto, Pod Trško goro 45, vstop 4. 3. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1995:
3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 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; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo 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 kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na

Št. 69 – 5. XII. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 4993

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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
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, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 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 izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, 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 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52471 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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 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 drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.

pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 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; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega 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 strojev; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5272 Popravila električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-27668
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00359 z dne 8. 11. 1995
pod št. vložka 1/03805/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5921252
Firma: MAPLO, tehnične storitve, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Črnomelj, Belokranjska cesta 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ESOL, Lesna predelava,
d.o.o., Črnomelj, Belokranjska cesta 40,
vstop 5. 9. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Mihelič Marija, Straža, Pod Srobotnikom 39a, imenovana 5. 9. 1995, zastopa družbo brez omejitev kot poslovodkinja;
zastopnik Žalec Matija, Sinji vrh, Sinji vrh
32, imenovan 5. 9. 1995, zastopa družbo
brez omejitev kot poslovodja.
Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja

Rg-27676
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01743 z dne 9. 11. 1995
pod št. vložka 1/03807/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5855802
Firma: BIG INTERNACIONAL, proizvodnja, trgovina in transport, d.o.o.
Skrajšana firma: BIG INTERNACIONAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šentjernej, Žerjavin 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Babić Zdenka in Babić
Ivan, oba Zagreb, Prisavlje 12, vstopila
16. 5. 1994, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenica Babić Zdenka, imenovana 16. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot poslovodkinja; družbenik Babić Ivan, imenovan 16. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev kot poslovodja.
Dejavnost družbe se odslej glasi: proizvodnja žaganega lesa in plošč: proizvodnja žaganega lesa, proizvodnja furnirja in
plošč, impregniranje lesa; proizvodnja končnih lesenih izdelkov: proizvodnja lesenega
pohištva, proizvodnja drugih končnih lesenih izdelkov: proizvodnja lesene embalaže,
proizvodnja lesenih stavbnih elementov,
proizvodnja galanterije iz lesa in plute, proizvodnja predmetov iz protja; trgovina, na
debelo in drobno, doma in na tujem, z živili
in neživilskimi izdelki po nomenklaturi trgovskih strok; prevoz ljudi in blaga v cestnem prometu, doma in na tujem; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve;
organizacija in posredovanje pri gradnji
kompletnih gospodarskih in drugih objektov – inženiring; trgovinske storitve, doma
in v tujini: storitve v zvezi s posredovanjem
blaga in storitev v trgovini na debelo in
drobno (zastopniške oziroma agencijske, posredniške, komisijske, franšizing in drugo),
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storitve skladiščenja blaga, nadzor kakovosti in količine blaga, špediterske storitve,
storitve zavarovanja blaga, ekonomske propagande, raziskave trga, blagovni lizing,
faktoring in druge storitve; preostale neomenjene storitve na področju prometa.

pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgoivna na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5274 Druga popravila, d.n.; 55 Gostinstvo; 553 Gostinske
storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60 Kopenski promet; cevovodni
transport; 602 Drug kopenski promet; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
63 Pomožne prometne dejavnosti; storitve
potovalnih in turističnih organizacij; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu.

vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kralj Andrej, Novo mesto, Lobetova
ulica 24a, imenovan 31. 8. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1995: 266
Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja
malte; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
451 Pripravljalna 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 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 gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize.

Rg-27692
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00997 z dne 13. 11. 1995
pri subjektu vpisa GENTEX, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Mirna, sedež:
Zapuže 13, Mirna, pod vložno št.
1/03198/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo dejavnosti in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5763517
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelj: Zavrl Marko, Mirna, Zapuže 13, vstop 17. 1. 1993, vložek 1,560.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995: 20
Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen
pohištva; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2010 Žaganje 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 drugih plošč; 203
Stavbno mizarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 52 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 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 tobačnimi izdelki v specializiranih 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 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 pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, 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 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-

Rg-27725
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00372 z dne 22. 11. 1995
pri subjektu vpisa GORTRANS, mednarodni transport in špedicija Trebnje,
d.o.o., sedež: Bič 14, Veliki Gaber, pod
vložno št. 1/03738/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža, spremembo družbenikov, poslovnih deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5877822
Firma: EUROTEK, mednarodni transport in špedicija Trebnje, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROTEK Trebnje,
d.o.o.
Sedež: Veliki Gaber, Bič 11
Ustanovitelja: Mezerette Michael Francois, Sainte Savine (Aube), Avenue General
Leclerc 122, vstop 30. 9. 1994, vložek
776.825,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Matjaš Branko, Veliki Gaber, Bič 14,
vstop 11. 9. 1995, vložek 776.825,10 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-27744
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00410 z dne 1. 12. 1995
pod št. vložka 1/03818/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5925690
Firma: PIONIR 2000, Inženiring, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Kočevarjeva 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: PIONIR STANDARD,
družba za gradnjo in inženiring, d.d., Novo
mesto, Kočevarjeva 1, vstop 31. 8. 1995,

Rg-27749
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00407 z dne 5. 12. 1995
pod št. vložka 1/03803/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev nameravane firme s temile podatki:
Matična št.: 5922178
Firma: VELDOS, d.o.o., Veledrogerija
Dolenjske, Novo mesto
Skrajšana firma: VELDOS, d.o.o., Novo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Rozmanova 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: BAS, d.o.o., Novo mesto,
Dolenje Kamence 3, vstop 25. 10. 1995,
vložek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; SAMM, d.o.o., Novo mesto, Vavpotičeva 2, vstop 25. 10. 1995, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Jantolek Marija, Novo mesto, Šmihel 35, imenovana 25. 10. 1995, zastopa
družbo brez omejitev; zastopnik Ivančič Peter, Novo mesto, Krka 41, imenovan 25. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev kot pomočnik direktorja; zastopnik Pavlin Stanislav, Novo mesto, Danila Bučarja 5, imenovan 25. 10. 1995, zastopa družbo brez omejitev kot pomočnik direktorja.
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Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1995: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki.

in gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7470
Čiščenje stavb; 511 Posredništvo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije.

električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem.

Rg-25974
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00386 z dne 2. 10. 1995
pri subjektu vpisa MAWI, Trgovsko in
proizvodno podjetje, Novo mesto d.o.o.,
sedež: Cesta herojev 5, Novo mesto, pod
vložno št. 1/02302/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, povečanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti z uredbo o uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5654467
Sedež: Novo mesto, Lobetova 41
Osnovni kapital: 1,500.540 SIT
Ustanovitelj: Cesar Anton, Mirna peč,
Srednji Globodol 12, vstopil 24. 3. 1992,
vložek 1,500.540 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 2. 10. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1771 Proizvodnja nogavic; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z

Rg-25948
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00515 z dne 28. 10. 1995
pri subjektu vpisa GABLES, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., Šmarješke Toplice, sedež: Družinska vas 43/D, Šmarješke Toplice, pod vložno št. 1/03211/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, vpis skrajšane firme, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5765480
Skrajšana firma:
GABLES, d.o.o.,
Šmarješke Toplice
Osnovni kapital: 1,635.000 SIT
Ustanovitelj: Rudman Jože, Šmarješke
Toplice, Družinska vas 43/d, vstopil 20. 4.
1993, vložek 1,635.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-20517
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02421 z dne 24. 7. 1995
pri subjektu vpisa PIONIR TRGOVINA
PIMEX, d.d., Novo mesto, sedež: Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto, pod vložno
št. 1/02057/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo in uskladitev
dejavnosti z uredbo, vpis nadzornega sveta,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5549973
Osnovni kapital: 4,383.000 SIT
Ustanovitelj: PIONIR, gradbeno industrijsko podjetje p.o., Novo mesto, Novo
mesto, Kočevarjeva ulica 1, vstop 5. 9. 1991,
vložek 4,383.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Člani nadzornega sveta: Lukan Jože,
oec., Svetina Marko, dipl. iur. in Pavlenč
Marjan, vsi vstopili 28. 6. 1995.
Dejavnost, vpisana 24. 7. 1995: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 266 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 451 Pripravljalna 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 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 gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 553 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij

Rg-27678
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02582 z dne 3. 11. 1995
pri subjektu vpisa TERMOTEHNIKA,
proizvodnja in trgovina s tehničnim blagom, Novo mesto, p.o., sedež: Mačkovec
12, Novo mesto, pod vložno št. 1/00747/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o., spremebo firme,
sedeža in dejavnosti, povečanje osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5343151
Firma: TERMOTEHNIKA, proizvodnja in trgovina s tehničnim blagom, d.o.o.
Skrajšana firma: TERMOTEHNIKA
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Mlinarska pot 17
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelj: Papež Jože, Novo mesto,
Pod Trško goro 67, vstopil 8. 3. 1990, vložek 10,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 3. 11. 1995: 28 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev
in naprav; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2840
Kovanje, sitskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-

Stran 4996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 69 – 5. XII. 1996

ja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 4010 Proizvodnja in distribucija elektrike; 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, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja 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 gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega 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 strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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 kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
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 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 brezalko-

holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 kmetijskimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
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 pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, 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 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-

mo; 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 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 drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 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; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-27703
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01972 z dne 15. 11. 1995
pri subjektu vpisa TRIMEX, Trgovsko in
storitveno podjetje Novo mesto, d.o.o., sedež: Dalmatinova 1, Novo mesto, pod
vložno št. 1/00633/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo dejavnosti, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5324530
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rupnik Marko, Novo mesto, Mestne njive 9, vstopil 15. 2. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Briše se dejavnost: gostinske storitve
prehrane in druge gostinske storitve (kavarne, krčme, bari).
Dosedanja dejavnost se razširi še na: posredovanje v prometu blaga in storitev; gostinske storitve, od tega: gostinske storitve
nastanitve: prenočišča, gostilne, zasebno oddajanje sob), gostinske storitve prehrane:
restavracije, druge gostinske storitve: kavarne, krčme, točilnice; turistično posredovanje, od tega: agencije in turistični uradi;
menjalnica.
Dejavnost odslej glasi: trgovina na
drobno in debelo z vsemi živilskimi in
neživilskimi proizvodi; zastopanje domačih podjetij v prometu blaga in storitev;
posredovanje v prometu blaga in storitev;
gostinske storitve, od tega: gostinske storitve nastanitve: prenočišča, gostilne, zasebno oddajanje sob, gostinske storitve
prehrane: restavracije, druge gostinske
storitve: kavarne, krčme, točilnice; turistično posredovanje, od tega: agencije in
turistični uradi; menjalnica; uvoz in izvoz
vseh živilskih in neživilskih proizvodov;
zastopanje tujih podjetij v prometu blaga
in storitev.
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Rg-27727
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00400 z dne 22. 11. 1995
pri subjektu vpisa PIK USLUGE, projektiranje, svetovanje in trgovina Novo mesto,
d.o.o., sedež: Streliška 1, Novo mesto, pod
vložno št. 1/03166/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sprememba firme, vpis in
sprememba pooblastil zastopnikov, uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5795621
Firma: JAKOPIN, d.o.o., poslovno tehnične storitve in trgovina
Skrajšana firma: JAKOPIN, d.o.o.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Jakopin Majda, razrešena 27. 10.
1995; direktor Jakopin Stanislav, Novo mesto, Streliška 1, imenovan 27. 10. 1995, zastopa družbo brez omejitev; družbenica Jakopin Majda, Novo mesto, Streliška 1, imenovana 27. 10. 1995, zastopa družbo brez
omejitev kot namestnica direktorja.
Dejavnost, vpisana 22. 11. 1995: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in
kave; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-

belo s kavo, čajem, 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; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, 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 proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo 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 nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 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
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
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 (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

pri subjektu vpisa A.B.K. PREVOZ, podjetje za prevozništvo, storitve in trgovino, Otočec, d.o.o., sedež: Starine 1, Otočec, pod vložno št. 1/01080/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo, spremembo družbene pogodbe, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5381371
Dejavnost, vpisana 30. 11. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 517 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 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
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, 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 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-

Rg-27742
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00306 z dne 30. 11. 1995
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mi potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške storitve.

posledic lastninskega preoblikovanja, uskladitev dejavnosti, vpis članov uprave in nadzornega sveta, spremembo firme, kapitala,
pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5002486
Firma: MERCATOR – GRADIŠČE, trgovinsko podjetje, d.d.
Skrajšana firma: MERCATOR – GRADIŠČE, d.d.
Osnovni kapital: 168,300.000 SIT
Ustanovitelj: Mercator – Gradišče, trgovinsko podjetje Trebnje, d.d., izstopil
19. 10. 1995; Mercator – Rožnik, poslovne
in proizvodne storitve, Ljubljana, d.d., izstopil 19. 10. 1995; Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstopil
13. 12. 1989, vložek 168,300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jevnikar Franc, Mirna, Gubčeva 18,
razrešen in ponovno imenovan 20. 6. 1995
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 tujini; investicije, prodajo ali nakup osnovnih sredstev, ki v poslovnem letu presegajo zneske, 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 dolgoročno lastništvo
in njihovo prodajo; vzpostavitev in ukinjanje bančnih povezav.
Člani nadzornega sveta: Germ-Metlika
Rika, Lepenik Branko, Šepic Dragica, vsi
vstopili 20. 6. 1995.
Dejavnost, vpisana 19. 12. 1995: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-

jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 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 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 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5262 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7483 Pakiranje.

Rg-27743
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00382 z dne 23. 11. 1995
pri subjektu vpisa NOVO GLOBAL, gradbeništvo, zastopanje, inženiring, d.o.o.,
Novo mesto, sedež: Križe 2, Novo mesto,
pod vložno št. 1/00794/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5353840
Sedež: Novo mesto, Smolenja vas 28a
Dejavnost, vpisana 23. 11. 1995: 2222
Drugo tiskarstvo; 2651 Proizvodnja cementa; 4521 Splošna gradbena dela; 4521 Splošna gradbena dela; 454 Zaključna gradbena
dela; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 6024 Cestni tovorni promet; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7412 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-27774
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00387 z dne 19. 12. 1995
pri subjektu vpisa MERCATOR-GRADIŠČE, trgovinsko podjetje, Trebnje, Golijev trg 11, d.d., sedež: Golijev trg 11,
Trebnje, pod vložno št. 1/01144/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča vpis pravnih

Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

