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R E P U B L I K E S L O V E N I J E
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Razglasni del z dne 13. februarja 1997

Sodni register
MARIBOR
Rg-32742
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00044 z dne 1. 2. 1996 pri
subjektu vpisa IMPOL-TEHNIKA, podjetje za avtomatizacijo, montažo, vzdrževanje, projektiranje in svetovanje, d.o.o.
sedež: Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št. 1/04517/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5537827
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kodrič Branimir, razrešen 31. 12.
1995; direktor Krevh Ivan, Slovenska Bistrica, Tomšičeva 22, imenovan 1. 1. 1996,
zastopa in predstavlja družbo brez omejitev, razen pri poslih glede razpolaganja z
nepremičninami, njihovim delom ali obremenitvi nepremičnin, prevzemom jamstev
ter po naravi sličnih drugih poslov, ki jih
lahko direktor sklene le na podlagi predhodnega soglasja organa upravljanja ustanovitelja. Organ upravljanja ustanovitelja
lahko s posebnim sklepom veže sklenitev
posameznih vrst poslov na svoje predhodno
soglasje.
Rg-35190
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00093 z dne 11. 3. 1996 pri
subjektu vpisa AWIS, podjetje za transport, trgovino in storitve, d.o.o. sedež: Črnogorska 13, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/07042/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, družbenikov, poslovnega deleža, dejavnosti, uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5753651
Firma: M-MARINE, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: M-MARINE, d.o.o.
Ustanovitelji: Ultra, podjetje za inženiring, gospodarsko svetovanje in trgovino,
d.d., izstop 18. 1. 1996; Čurin Vladimir,
Maribor, Črnogorska ulica 13, vstop 1. 8.
1993, vložek 735.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Čurin Vladimir, Maribor, Črnogorska ulica 13, vstop 1. 8. 1993, vložek
735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1996:
2852: Splošna mehanična dela; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 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

ISSN 1318-9182

motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 6110 Pomorski promet; 6220 Izredni zračni promet; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92621 Dejavnost marin.
Rg-35191
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01422 z dne 11. 3. 1996 pri
subjektu vpisa POLY-COMMERCE, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o. sedež: Rošpoh 157/c, 2351 Kamnica, pod vložno št. 1/02708/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme,
sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5409896
Firma: ČIS ŠPITALAR & CO., trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ČIS ŠPITALAR &
CO., d.o.o.
Sedež: Hoče, Slivniška cesta 6
Osnovni kapital: 3,500.000 SIT
Ustanovitelj: Brlič Veronika, izstop
13. 10. 1995; Brlič Andi, izstop 13. 11.
1995; Špitalar & CO., trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Hoče, Slivniška cesta 6,
vstop 13. 11. 1995, vložek 3,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Brlič Andi, razrešen 13. 11. 1995,
direktor Špitalar Stojan, Hoče, Polanska cesta 104, imenovan 13. 11. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1996: 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7470 Čiščenje stavb; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-35192
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01380 z dne 1. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09784/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Leto VII

Matična št.: 5925231
Firma: RS-LEGE ARTIS, družba za
storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: RS-LEGE ARTIS,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kamnica, Pod vinogradi 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lipovec Sabina in Lipovec Robert, oba iz Maribora, Ulica heroja
Staneta 4, vstopila 30. 11. 1995, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Lipovec Sabina, imenovana 30. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev, prokurist Lipovec Robert, imenovan 30. 11. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 1. 3. 1996: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilj, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Prozvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 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; 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; 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; 5274 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; 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.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
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7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85121
Osnovna zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistična ambulantna dejavnost; 85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85311 Dejavnost domov za starejše.

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; 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 drob-

no 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 električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-35193
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01154 z dne 8. 2. 1996 pri
subjektu vpisa MARIBORSKI TISK, grafično založniško podjetje, p.o. sedež: Tržaška cesta 14, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01733/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo s
temile podatki:
Matična št.: 5278767
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jordan Vlado, razrešen 16. 10. 1995;
direktor Vodopivec Dušan, Pekre-Limbuš,
Ob Blažovnici 123, imenovan 16. 10. 1995,
zastopa družbo kot v.d. direktorja brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 2. 1996: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 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; 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; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
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; 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega

Rg-35194
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00902 z dne 25. 9. 1995 pri
subjektu vpisa EEK MONTAŽA Maribor, podjetje za projektiranje, montažo,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o. sedež:
Špelina ulica 22, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/00581/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uvedbo stečajnega postopka,
spremembo firme in zastopnikov s temile
podatki:
Firma: EEK MONTAŽA MARIBOR,
podjetje za projektiranje, montažo, proizvodnjo in trgovino, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: EEK MONTAŽA MARIBOR, d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čuk Ivan, razrešen 10. 8. 1995; stečajna upraviteljica Razboršek Dragica, Maribor, Borštnikova 5, imenovana 10. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-35195
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/0145 z dne 1. 3. 1996 pri
subjektu vpisa SKLADIŠČNO TRANSPORTNI IN TRGOVINSKI CENTER
MARIBOR, d.o.o. sedež: Tržaška cesta
53, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00384/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja s temile podatki:
Matična št.: 5077079
Firma: SKLADIŠČNO TRANSPORTNI IN TRGOVSKI CENTER MARIBOR,
d.d.
Skrajšana firma: STTC, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.028,788.000 SIT
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Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 10.
11. 1995, vložek 739.842.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 10. 11.
1995, vložek 102,878.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; ZPIZ Kapitalski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 10. 11. 1995, vložek 102.878.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Udeleženci interne razdelitve, vstopili
10. 11. 1995 vložek 83,190.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Redjko Andrej, imenovan 10. 11. 1995,
prokurist Bedenik Edvin, Ruše, Bezena 80,
imenovan 26. 2. 1996, Šnuderl Miran, razrešen 25. 2. 1996.
Člani nadzornega sveta: Vudler Ferdo,
Flis Jerica, Čelofiga Janko, Oblak Hinko,
Gusel Leo in Lorber Vida, vsi vstopili
10. 11. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 1. 3. 1996: 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6010 Železniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7470 Čiščenje stavb.
Lastninsko preoblikovanje se vpiše na
podlagi Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00494/00420-1995/MB z dne 15. 12. 1995.
Pod šifro I 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

1990, vložek 800.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kapun Srečko, Slovenska Bistrica, Ivo Lola Ribar 22, vstop 19. 1. 1996,
vložek 800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Valkarton, podjetje za proizvodnjo in
predelavo valovitega kartona, d.o.o., Logatec, Tržaška 1, vstop 19. 1. 1996, vložek
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica, Kapun Emilija, razrešena 19. 1.
1996; direktor Kapun Srečko, imenovan 19.
1. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1996: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
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; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 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 stro-

ji 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 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; 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; 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; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7482
Pakiranje.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-35197
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00097 z dne 7. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MSK, podjetje za gostinstvo, proizvodnjo, trgovino in posredništvo, d.o.o. sedež: Titova cesta 87, 2310
Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/02282/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova firme, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, družbene
pogodbe in uskladitev s standardno klasifikacijo s temile podatki:
Matična št.: 5375525
Firma: MSK, proizvodnja kartonske
embalaže, trgovina in storitve, d.o.o.
Sedež: Slovenska Bistrica, Ozka ulica 7
Ustanovitelji: Kapun Emilija, Slovenska
Bistrica, Ivo Lola Ribar 22, vstop 16. 5.

Rg-35200
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00158 z dne 8. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09792/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5931215
Firma: BRESTANOVA-KAMENEČKI
MIJO IN DRUGI, družba za trgovino in
storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: BRESTANOVA-KAMENEČKI MIJO IN DRUGI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Maribor, Pobreška cesta 20
Osnovni kapital: 270.000 SIT
Ustanovitelji: Ropič Boža, Pernica, Vukovlje 7/d, vstop 9. 2. 1996, vložek 90.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Juhart Tanja, Maribor, Trg Dušana Kvedra 1, vstop 9. 2. 1996, vložek
90.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Kamenečki Mijo, Pesnica pri Mariboru, Gačnik 5/b, vstop 9. 2.
1996, vložek 90.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenici Juhart Tanja, in Ropič Boža, imenovani 9. 2. 1996, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 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;
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; 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; 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; 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.; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 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.

subjektu vpisa PATHOS, podjetje za trgovino, druge storitve, import-export, d.o.o.
sedež: Cesta k Dravi 12/a, 2341 PekreLimbuš, pod vložno št. 1/04859/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, osnovnega kapitala, naslova družbenikov, dejavnosti, tipa zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo s temile podatki:
Matična št. 5584485
Firma: PATHOS, podjetje za proizvodnjo, trgovino, druge storitve, import-export, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pongračič Milan in Pongračič Jožefa, oba Pekre-Limbuš, Cesta k
Dravi 12/a, vstopila 29. 11. 1991, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pongračič Milan, imenovan 29. 11. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Pongračič Jožefa, imenovana 29. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 1. 3. 1996: 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; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 50101 Trgovina na debelo 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 vozil; 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

Rg-35207
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01496 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu vpisa MARIBORSKI TISK, grafično založniško podjetje, p.o. sedež: Tržaška cesta 14, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01733/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo sklepa o uvedbi stečajnega postopka, spremembo firme in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5278767
Firma: MARIBORSKI TISK, grafično
založniško podjetje, p.o. – v stečaju
Skrajšana firma: GZP MARIBORSKI
TISK, p.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: stečajni upravitelj Žagar Mirko, Hajdina, Spodnja Hajdina 121, imenovan 27. 12. 1995,
direktor Vodopivec Dušan, razrešen 27. 12.
1995.
Rg-35219
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01416 z dne 1. 3. 1996 pri
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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; 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; 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;
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; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomska propaganda; 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 K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci; pod šifro G 51.18
ne sme družba opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov.

dardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5514533
Osnovni kapital: 1,567.100 SIT
Ustanoviteljica: Keček Štuhec Kristina,
Maribor, Baukartova 12, vstop 12. 6. 1991,
vložek 1,567.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 1. 3. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano z
živinorejo – mešano kmetijstvo; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 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;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 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; 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52485 Trgovina na drobno z urami,

Rg-35221
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00255 z dne 1. 3. 1996
pri subjektu vpisa SREDNJA ŽIVILSKA
ŠOLA MARIBOR, p.o. sedež: Vodovodna ulica 28, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/02650/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje delovne organizacije
v javni vzgojno-izobraževalni zavod s temile podatki:
Matična št.: 5085438000
Firma: SREDNJA ŽIVILSKA ŠOLA
MARIBOR
Skrajšana firma: SŽŠ
Pravnoorg. oblika: zavod
Osnovni kapital: 71.353 SIT
Ustanovitelj: Republika Slovenija, vstop
27. 2. 1992, vložek 71.353 SIT.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hecl
Srečko, Maribor, Klinetova 10, imenovan
28. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev,
kot ravnatelj.
Dejavnost, vpisana dne 1. 3. 1996: 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 8022 Srednješolsko tehniško in poklicno izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Zavod za svoje obveznosti odgovarja s
sredstvi, s katerimi razpolaga.
Rg-35226
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00579 z dne 1. 3. 1996 pri
subjektu vpisa KRISTI, podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo ter uvoz in
izvoz, d.o.o. sedež: Cafova 4, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/04170/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in stan-
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nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, 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; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-35233
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01192 z dne 28. 2. 1996 pod
št. vložka 1/09689/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5890039
Firma: ALENSO, trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: ALENSO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kamnica, Rošpoh 60
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanoviteljica: Soršak Alenka, Kamnica, Rošpoh 60, vstop 22. 9. 1995, vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Soršak Alenka, imenovana 22. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 2. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 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.; 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 sladkor-

jem, 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
brezalkholnimi 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

Rg-35228
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00092 z dne 1. 3. 1996 pri
subjektu vpisa HAAS-INVESTICIJE IN
UPRAVA, podjetje za upravljanje s kapitalom in nepremičninami, d.o.o. sedež:
Bohova 78, 2311 Hoče, pod vložno št.
1/08948/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, zastopnikov,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5812658
Ustanovitelj: Haas Xaver, Falkenberg,
Nemčija, Gemeindeteil Rudeffing 12, vstop
16. 4. 1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Haas Xaver, imenovan 16. 4. 1993, zastopa družbo brez omejitev, prokurist Klasinc Tomaž, Maribor, Cesta zmage 12, imenovan 16. 1. 1996, prokuristka Hibler Edith,
razrešena 16. 1. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 1. 3. 1996: 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.; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.
Rg-35232
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00083 z dne 14. 2. 1996 pri
subjektu vpisa OBLAČILA STESSI, proizvodnja tekstilnih izdelkov in trgovina,
d.o.o. sedež: Tržaška cesta 37/a, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/07381/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5708192
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica, Stessl Elfride, Leibnitz 8430, Avstrija, Augasse 4/a, imenovana 1. 12. 1992,
zastopa družbo brez omejitev, prokurist Puconja Rudi, razrešen 3. 1. 1996; prokuristka
Wernig Frida, Maribor, Prušnikova 46, imenovana 3. 1. 1996.

Št. 7 – 13. II. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 471

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.; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
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; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalniških poslov; 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-35236
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00980 z dne 27. 2. 1996 pri
subjektu vpisa POŠTA SLOVENIJE, d.o.o.
sedež: Slomškov trg 10, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09400/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5881447
Osnovni kapital: 9.069,015.988 SIT
Ustanovitelj: Vlada Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20/n.c.,
vstop 9. 12. 1994, vložek 9.069,015.988
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

sredovanje v pogajanjih med managerji; pod
šifro J 67.13 sme družba opravljati dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-35235
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00358 z dne 27. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ŠTURM, trgovsko podjetje, d.o.o. sedež: Devina 14/c, 2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št. 1/05160/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v
družbo z neomejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 5583110
Firma: ŠTURM, SMOGAVEC IN DRUGI, trgovina, prevoz, d.n.o.
Skrajšana firma: ŠTURM, SMOGAVEC IN DRUGI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Smogavec Anton in Smogavec Simon, oba Slovenska Bistrica, Devina 14/c, vstopila 12. 12. 1995, vložila po
4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Smogavec Anton in Smogavec Simon, imenovana 12. 12. 1995, zastopata
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa in impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 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; 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; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-35239
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01480 z dne 27. 2. 1996 pri
subjektu vpisa MASE, trgovina in gostinstvo, d.o.o. sedež: Poštna ulica 4, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/03654/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5614767
Firma: MASE, poslovne storitve in posredništvo, d.o.o.
Sedež: Ruše, Bezena 8/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sever Marjana, izstop
8. 11. 1995; Stojković Moma, Maribor, Ulica heroja Nandeta 16, vstop 8. 11. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Sever Marjana, razrešena 8. 11. 1995;
direktorica Walch Mirjana, Maribor, Ulica
Leona Zalaznika 36, imenovana 8. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Stojković Moma, imenovan 8. 11. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 27. 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; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.
Pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in po-

Rg-35240
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00880 z dne 27. 2. 1996 pri
subjektu vpisa MARIBORSKI VODOVOD, komunalno podjetje Maribor, p.o.
sedež: Jadranska cesta 24, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/00102/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa zastopnika in dejavnosti ter uskladitev s standardno klasifikacijo s temile podatki:
Matična št.: 5067880
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jecelj Stanislav, Maribor, Meljski
hrib 87, imenovan 20. 7. 1995, zastopa družbo brez omejitev kot v.d. direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1996: 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4100 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 4521 Splošna gradbena
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 7513 Dejavnost javnih ustanov
za pospeševanje poslovnih dejavnosti:
Rg-35242
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01475 z dne 27. 2. 1996 pri
subjektu vpisa BEAM, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. sedež: Lesjakova 8,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/04145/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo ter uskladitev akta s temile
podatki:
Matična št.: 5538459
Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska 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; 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;
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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, 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 električnim 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.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 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); 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;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb.
Pod šifro K 74.60 sme družba opravljati
samo varovanje.

ževanje računalniških zapisov; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2852 Splošna mehanična dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
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; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 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; 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; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 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 prodjaln; 5274 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; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 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;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 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 dejav-

Rg-35243
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00048 z dne 27. 2. 1996 pod
št. vložka 1/09782/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5929695
Firma: BALZAM, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: BALZAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Meljska cesta 83
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žvajker Albin, vložek
1,200.000 SIT, Žvajker Branimir, vložek
150.000 SIT in Žvajker Leon, vložek
150.000 SIT, vsi iz Maribora, Maistrova ulica 28, vstopili 15. 1. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Žvajker Albin, imenovan 15. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Žvajker Branimir, imenovan 15. 1. 1996;
prokurist Žvajker Leon, imenovan 15. 1.
1996.
Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1996:
01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje
drugega sadja in začimb; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1592
Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmno-
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nosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;

ločenih 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; 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 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; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 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); 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; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-35244
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01236 z dne 26. 2. 1996 pod
št. vložka 1/09779/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5921538
Firma: BROLI, družba za trgovino in
gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: BROLI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Selnica ob Dravi, Spodnja Selnica 97
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitel: Brunšek Oliver, Selnica ob
Dravi, Spodnja Selnica 97, vstop 7. 11.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Brunšek Oliver, imenovan 7. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 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; 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 mtornimi 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 do-

Rg-35248
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01298 z dne 6. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09788/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5925312
Firma: PROFI S, proizvodnja, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PROFI S, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Tavčarjeva
ulica 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Družba Willlhelm Meurer, d.o.o., Klosterneuburt, Avstrija, Stadplatz 15, 02243/75 43, vstop 3. 10. 1995,
vložek 1,485.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bek Jože, Slovenska Bistrica, Tavčarjev ulica 2, vstop 3. 10. 1995, vložek
15.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bek Jože, imenovan 3. 10. 1995, zastopa družbo z omejitvami, da mora imeti
pri sklepanju pogodb v tolarski protivrednosti nad 50.000 ATS, računano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan podpisa
pogodbe, pri najemanju posojil, pri najemu
nepremičnin, pri nakupu in prodaji nepremičnin in pri zaposlovanju delovne sile pisno soglasje družbenika Wilhelm Maurer,
d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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; 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.; 5119 Posredništvo
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pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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.

Oblganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela.

metnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-35249
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01175 z dne 7. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09791/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5919738
Firma: GRADBIT, družba za gradbeništvo in projektiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: GRADBIT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Čanekova 24
Osnovni kapital: 1,533.759,40 SIT
Ustanovitelj: Kolar Aleksander, Maribor,
Smetanova 31, vstop 27. 10. 1995, vložek
1,533.759,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kolar Aleksander, imenovan 27. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 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; 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; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize.
Rg-35254
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00623 z dne 6. 12. 1995 pod
št. vložka 1/09721/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5901308
Firma: NOVI GRADBENI FINALIST,
družba za gradbeno zaključna dela, d.o.o.
Skrajšana firma: GF, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Spodnji Duplek, Rancarska 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Koroša Anton, Spodnji Duplek, Dvorjane 24, vstop 30. 5. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Koroša Anton, imenovan 30. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 1995: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543

Rg-35256
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00047 z dne 16. 2. 1996 pri
subjektu vpisa DIVERSEY, podjetje za trženje, inženiring in proizvodnjo, d.o.o. sedež: Koroška cesta 8, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01075/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov in
spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5298083
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kokol Peter, razrešen 15. 1. 1996; prokurist Witzke Paul, razrešen 15. 1. 1996;
prokuristka Hrvatin Bojana, Maribor, Poštelska 12, imenovana 15. 1. 1996; direktor
Werner Roland Alexander, Rodermark
63322, ZR Nemčija, Breidertring 94/h, imenovan 16. 1. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-35257
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00095 z dne 14. 2. 1996 pod
št. vložka 1/09723/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5925100
Firma: BIS-MARK, trgovina, posredništvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BIS-MARK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Hermankova ulica 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nabil Fahmy Abdel Shahid, 21244 Buchholz, ZR Nemčija, Hasen
Kamp 10, vstop 29. 11. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Nabil Fahmy Abdel Shahid, imenovan
29. 11. 1995, zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Vadlja Vlado, Maribor, Dogoška
69, imenovan 1. 12. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenga 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 6340 Dejavnosti drugih pro-

Rg-36310
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01456 z dne 23. 3. 1996 pri
subjektu vpisa TIMKO, trgovina, inženiring, marketing, d.o.o. sedež: Strma ulica
8, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/01346/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova firme, dejavnosti, uskladitev s standardno klasifikacijo in spremembo
akta s temile podatki:
Matična št. 531817
Sedež: Maribor, Koroška cesta 118
Dejavnost, vpisana dne 23. 3. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano z
živinorejo – mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 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; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1711 Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava
in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne
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svile ter sukanje in teksturiranje sintetične
ali umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motovozov, 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.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 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; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 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; 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; 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; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470
Proizvodnja umetnih vlaken; 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 platičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Ob-

likovanje 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; 2630 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; 2710 Proizvodnja
železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC;
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 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 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; 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 meta-

lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2952 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;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles;
3543
Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil, 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; 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.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 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;
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;
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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 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; 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; 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; 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;
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; 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); 6022 Storitve taksistov; 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.; 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; 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; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 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, 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.;
8041 Dejavnost vozniških šol.
Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revi-

zijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanje
v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-36312
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00179 z dne 22. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09808/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5930952
Firma: MB-GRADNJA, družba za trgovino, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MB-GRADNJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Šentiljska cesta 49
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čop Jože, Šentvid, Šentvid
pri Stični 12, vstop 9. 2. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čop Jože, imenovan 9. 2. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 3. 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; 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 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;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.
Rg-36315
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00239 z dne 15. 3. 1996
pod št. vložka 1/09801/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev gospodarskega interesnega združenja s temile
podatki:
Matična št.: 5931363
Firma: GOSPODARSKO INTERESNO
ZDRUŽENJE
DISTRIBUCIJE
ELEKTRIČNE ENERGIJE
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Skrajšana firma: GIZ DISTRIBUCIJE
ELEKTRIČNE ENERGIJE
Pravnoorg. oblika: Gospodarsko interesno združenje
Sedež: Maribor, Vetrinjska ulica 2
Ustanovitelji: Elektro Celje, p.o., Celje,
Vrunčeva 2/a, vstop 8. 3. 1996, odgovornost: odgovarja s svojimi premoženjem;
Eelektro Gorenjska, Kranj, Bleiweisova 6,
vstop 8. 3. 1996, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Elektro Ljubljana,
p.o., Ljubljana, Slovenska cesta 58, vstop 8.
3. 1996, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Elektro Maribor, p.o., Maribor, Vetrinjska ulica 2, vstop 8. 3. 1996,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Elektro Primorska, p.o., Nova Gorica, Erjavčeva 22, vstop 8. 3. 1996, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pristovnik Ivan, Slovenska Bistrica,
Spodnja Nova vas 39, imenovan 8. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 4010
Proizvodnja in distribucija elektrike; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
8042 Drugo izobraževanje; 9111 Dejavnost
poslovnih in delodajalskih združenj.

lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z 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 n 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; 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
barvmi, 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; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-36317
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01072 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa TIFFANY, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Kosarjeva 6, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/02671/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5402468
Firma: TIFFANY, trgovina in storitve,
d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Beranič Franc, izstop 3. 10.
1995; Pahor Nada, izstop 3. 10. 1995; Merdausl Riccardo, Maribor, Ulica kneza Koclja 31, vstop 3. 10. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Beranič Franc, razrešen 3. 10. 1995;
družbenica Pahor Nada, razrešena 3. 10.
1995; direktor Merdausl Riccardo, imenovan 3. 10. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 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 ko-

Rg-36318
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01334 z dne 15. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09798/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5925339
Firma: KOSIGA-KOSI IN DRUGI,
družba za trgovino, gostinstvo in storitve,
d.n.o.
Skrajšana firma: KOSIGA-KOSI IN
DRUGI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Hoče, Pivola 85/c
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelja: Kosi Darinka in Kosi Ljubomir, oba Maribor, Robičeva ulica 6, vstopila 25. 10. 1995, vložila po 500.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Kosi Darinka in Kosi Ljubomir, imenovana 25. 10. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
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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; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 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; 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;
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; 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; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem.

Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7470 Čiščenje stavb.

neto N. 5/10, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Arh Aleksander, Kamna gorica, Kamna gorica 10, imenovan 11. 2. 1996; direktor Velenik Ennio, imenovan 11. 2. 1996,
predstavlja in zastopa družbo posamično do
zneska 5.000 DEM v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije. Pri
sklepanju poslov preko tega zneska zastopa
družbo direktor skupno z enim prokuristom.
Direktor družbe potrebuje predhodno soglasje skupščine pri sklepanju naslednjih poslov: prodaji osnovnih sredstev družbe; pridobitvi, odtujitvi in obremenitvi nepremičnin; nakupu osnovnih sredstev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1996: 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;
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 eleketričnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 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; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost vidotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7415 Upravljanje s holding družbami; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.

Rg-36328
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00195 z dne 13. 3. 1996 pri
subjektu vpisa TATJANA, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. sedež: Ulica heroja Šaranoviča 10, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/07639/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5724392
Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1996: 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52482 Dejavnost cvetličarn; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522

Rg-36329
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00137 z dne 12. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09794/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5930995
Firma: ROLLING PIN INTERNATIONAL, posredništvo, trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: ROLLING PIN INTERNATIONAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Tržaška cesta 37/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gunther Franz Philipp
Kiem, Graz 8010, Avstrija, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gunther Franz Philipp Kiem, imenovan
24. 1. 1996, zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Gajšek Ivan, Maribor, Prušnikova
24, imenovan 24. 1. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1996:
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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Rg-36332
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00167 z dne 12. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09796/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5930855
Firma: CORNER PARTNERS, trgovska družba, d.o.o.
Skrajšana firma:
CORNER PARTNERS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Poštna ulica 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Magoga Rosanna, Casier,
Italija, Via 6 Matteotti 2, vstop 11. 2. 1996,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Possa Rosanna, Trst, Italija, Via San
Michele N. 35, vstop 11. 2. 1996, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Velenik Ennio, Trst, Italija, Via Del Carpi-

Rg-36343
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00611 z dne 20. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ALOA, proizvodno, trgovsko in posredniško podjetje, d.o.o. sedež:
Prvomajska 3, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/04853/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.d., spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5566339
Firma: KABELSKO KOMUNIKACIJSKI SISTEM POBREŽJE, d.d.
Skrajšana firma: KKS POBREŽJE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Maribor, Kosovelova 11
Osnovni kapital: 55,278.000 SIT
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Ustanovitelji: Štancer Andrej, izstop
31. 12. 1994; Krajevna skupnost Draga Kobala, Maribor, Kosovelova ulica 11, vstop
31. 12. 1994, vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krajevna skupnost Tone Čufar, Maribor, Vrazova ulica 40, vstop
31. 12. 1994, vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krajevna skupnost
Greenvich, Maribor, Cesta XIV. divizije 4,
vstop 31. 12. 1994, vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krajevna skupnost
Jože Lacko, Maribor, Na trati 2, vstop
31. 12. 1994, vložek 1.000 odgovornost: ne
odgovarja; Krajevna skupnost Heroja Vojka, Maribor, Nasipna ulica 32, vstop 31. 12.
1994, vložek 341.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Krajevna skupnost Avgust Majerič, Maribor, Borcev za severno mejo 33,
vstop 31. 12. 1994, vložek 341.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; delničarji po
seznamu, vstopili 31. 5. 1995, vložili
54,590.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Štancer Andrej, razrešen 31. 5. 1995;
direktorica Ploj Lidija, Maribor, Pečetova
ulica 8, imenovana 31. 5. 1995, s soglasjem
nadzornega sveta sklepa naslednje posle: o
nakupu in prodaji deležev v drugih družbah,
nakupu in prodaji ter obremenitvi nepremičnin, ustanovitvi in prenehanju podružnic, investicijah, ki so posamično višje od
1,000.000 SIT, najetju posameznega posojila v znesku nad 10,000.000 SIT, oziroma v
letni višini nad 100,000.000 SIT, prevzem
poroštva za posojila, ki niso v okviru običajnega poslovanja, določanju temeljnih
podlag poslovnega načrta.
Člani nadzornega sveta: Božičev Vlado,
Verber Jože, Ujčič Janez, Šiško Nikolaj,
Klampfer Bogdan, Vidovič Vilibald, Vrbnjak Vlado in Brauner Branko, vsi vstopili
31. 5. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1996: 6420
Telekomunikacije.

drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 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;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost menjalnic in zastavljalnic; 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.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Spodnji Duplek, Zgornji Duplek
181
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Kramberger Simona in
Kramberger Branko, oba Spodnji Duplek,
Zgornji Duplek 181, vstopila 24. 10. 1995,
vložila po 5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenica Kramberger Simona, imenovana
24. 10. 1995, zastopa družbo brez omejitev;
družbenik Kramberger Branko, imenovan
24. 10. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi

Rg-36346
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00111 z dne 12. 3. 1996 pri
subjektu vpisa COGITO, borzno posredovanje, d.d. sedež: Tomšičeva 30, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/07571/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova firme, dejavnosti, statuta in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5711843
Firma: COGITO, finančno posredovanje in trgovina, d.d.
Sedež: Maribor, Tyrševa ulica 18
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1996: 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; 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; 52486 Trgovina na

Rg-36351
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01450 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa NENDL & CO, projektiranje, posredovanje, svetovanje in nadzor
na področju strojništva, d.o.o., sedež:
Cankarjeva 18, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/06992/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, zastopnikov,
uskladitev s standardno klasifikacijo in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5682827
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Praprotnik Vincenc, imenovan 24. 11.
1994; direktor Nendl Dušan, Blejburg A910, Avstrija, Heimstrasse 3, imenovan
24. 11. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 5111
Posrednštvo 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; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.
Rg-36376
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01337 z dne 26. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09813/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5925380
Firma: B & S-KRAMBERGER IN
DRUŽBENIK, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: B & S-KRAMBERGER IN DRUŽBENIK, d.n.o.
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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, navigacjio; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje,
ekonomska propaganda; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; 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-36377
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01229 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOHIŠA KOLMANIČCO, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
sedež: Zolajeva 15, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09012/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov,
dejavnosti, zastopnikov, pooblastil zastopnikov, uskladitev s standardno klasifikacijo
in spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5822122
Ustanovitelji: Kolmanič Jože, Maribor,
Ob ribniku 13, vstop 15. 11. 1993, vložek
72,149.723,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kolmanič Franc, Maribor, Ob ribniku
13, vstop 15. 11. 1993, vložek
22,862.610,30 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Filipčič Patricija, Brežice, Bizeljska
59, vstop 15. 11. 1993, vložek
12,259.618,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Micrat, ekonomske, tehnološke in organiazcijske storitve, d.o.o., Koper, Tumova 5, vstop 15. 11. 1993, vložek
8,697.725,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Krajnc Renato, izstop 3. 11. 1995.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
direktor Zadravec Jože, Koper, Tumova 5,
imenovan 27. 7. 1995, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Kolmanič Jože, imenovan 14. 9. 1994; direktor Krajnc Renato,
razrešen 27. 7. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 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; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 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; 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 dru-

gih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.
Rg-36380
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00133 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ENERGOMONT trgovina
in storitve, d.o.o. sedež: Lackova 177/a,
2341 Pekre-Limbuš,
pod vložno št.
1/03837/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, priimka družbenika in zastopnika, dejavnosti, uskladitev s
standardno klasifikacijo in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5487773
Firma: ENERGOMONT, trgovina, storitve, proizvodnja in gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ENERGOMONT, d.o.o.
Ustanovitelja: Dolar Sani, vložek 1.000
SIT in Džafič Dino, vložek 1,668.000 SIT,
oba Pekre-Limbuš, Lackova 177/a, vstopila
6. 12. 1990, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Dolar Sani, imenovan 27. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Džafič Dino, imenovan 27. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motovozov, 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; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n., 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja
bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
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; 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
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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;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 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; 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); 6024 Cestni tovorni promet;
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; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska propaganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 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.; 92623 Druge športne dejavnosti.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; 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; pod šifro K 74.60 sme družba
opravljati samo varovanje.

direktorja z omejitvijo, da sklepa pravne
posle v zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin družbenega standarda s soglasjem
ustanovitelja, s področja investicij in stanovanjskih zadev nad tolarsko protivrednostjo
100.000 DEM po sklepu sveta zavoda; Šparaš Karel, Maribor, Pohorska 6/a, imenovan
12. 7. 1993, zastopa zavod kot statutarni
pooblaščenec z omejitvijo: v zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin, razen nepremičnin družbenega standarda, s soglasjem
ustanovitelja; s področja investicij stanovanjskih zadev nad tolarsko protivrednostjo
100.000 DEM, po sklepu sveta zavoda;
Krajnc Ivan, razrešen 24. 11. 1995; Soršak
Milan, Maribor, Rosinova 2/a, imenovan
12. 7. 1993, zastopa in predstavlja zavod
kot statutarni pooblaščenec v mejah poslov,
ki jih opravlja, pogodbe pa sklepa z enako
omejitvijo kot direktor zavoda; Munda
Martin Jožef, Pekre-Limbuš, Ipavčeva 12,
imenovan 25. 5. 1994, zastopa in predstavlja zavod kot statutarni pooblaščenec v mejah poslov, ki jih opravlja, pogodbe pa sklepa z enako omejitvijo kot direktor zavoda;
Žak Edvard, Maribor, Nabrežna ulica 2,
imenovan 12. 7. 1993, zastopa in predstavlja zavod kot statutarni pooblaščenec v mejah poslov, ki jih opravlja, pogodbe pa sklepa z enako omejitvijo kot direktor zavoda;
Javornik Marjan, Lovrenc na Pohorju, Šolska ulica 10, imenovan 12. 7. 1993, zastopa
in predstavlja zavod kot statutarni pooblaščenec v mejah poslov, ki jih opravlja,
pogodbe pa sklepa z enako omejitvijo kot
direktor zavoda, Žak Edvard, Maribor, Nabrežna ulica 2, imenovan 12. 7. 1993, zastopa in predstavlja zavod kot statutarni
pooblaščenec v mejah poslov, ki jih opravlja, pogodbe pa sklepa z enako omejitvijo
kot direktor zavoda; Javornik Marjan, Lovrenc na Pohorju, Šolska ulica 10, imenovan 12. 7. 1993, zastopa in predstavlja zavod kot statutarni pooblaščenec v mejah
poslov, ki jih opravlja, pogodbe pa sklepa
z enako omejitvijo kot direktor zavoda, direktor Pivec Gregor, Maribor, Na Gorici
20, imenovan 2. 10. 1995, zastopa zavod z
omejitvijo, da sklepa pravne posle v zvezi
z nakupom in prodajo nepremičnin družbenega standarda s soglasjem ustanovitelja, s
področja investicij in stanovanjskih zadev
nad tolarsko protivrednostjo 100.000 DEM
po sklepu sveta zavoda.

vizije 47/a, imenovan 14. 2. 1996, zastopa
družbo brez omejitev, prokurist Barenreuter
Walter, Ganserndorf A-2230, Avstrija, Liliengasse 1, imenovan 14. 2. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-36386
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01470 z dne 26. 3. 1996 pri
subjektu vpisa SPLOŠNA BOLNIŠNICA
MARIBOR, sedež: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/00561/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5054150
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Turk
Rudi, Maribor, Kettejeva 8, imenovan
2. 10. 1995, zastopa zavod kot svetovalec

Rg-35189
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00199 z dne 15. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09638/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5907047
Firma: VIESSMANN, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VIESSMANN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Tržaška cesta 53
Osnovni kapital: 22,500.000 SIT
Ustanovitelj: Viessmann Holding, AG,
Basel CH-4002, Švica, Gartenstrasse 103,
vstop 14. 2. 1996, vložek 22,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi pooblaščeni za zastopanje: direktor Stropnik Etbin, Maribor, Cesta XIV. di-

Rg-33435
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01494 z dne 14. 2. 1996 pod
št. vložka 1/09770/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5929679
Firma: TEHMAR, proizvodnja, inženiring in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: TEHMAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ruše, Bezena 8/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stojković Moma, Maribor,
Ulica heroja Nandeta 16, vstop 21. 12. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Stojković Moma, imenovan 21. 12. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Pungerčar Peter, Jarenina, Vukovski dol 1/a,
imenovan 21. 12. 1995, zastopa družbo brez
omejitev pri vseh poslih, razen pri poslih
odtujitve ali obremenitve nepremičnin, za
katere mora imeti pisno pooblastilo ustanovitelja družbe.
Dejavnost, vpisana dne 14. 2. 1996: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5165 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; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
Rg-33424
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01495 z dne 9. 2. 1996 pod
št. vložka 1/09767/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5929717
Firma: TELUX, proizvodnja, inženiring in trgovina, d.o.o.
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Skrajšana firma: TELUX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ruše, Bezena 8/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stojkovič Moma, Maribor,
Ulica heroja Nandeta 16, vstop 14. 12. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Stojkovič Moma, Maribor, Ulica heroja
Nandeta 16, imenovan 14. 12. 1995, zastopa družbo brez omejitev; direktor Šeško Danilo, Maribor, Opekarska ulica 22, imenovan 14. 12. 1995, zastopa družbo brez omejitev pri vseh poslih razen pri poslih odtujitve in obremenitve nepremičnin, za katere
mora imeti pismeno pooblastilo ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1996: 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5165 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; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Slemenik Uroš, imenovan 27. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 12. 1994: 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; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 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.; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniški strojni opremi; 7220 Svetovanje in oskrba s programsko opremo; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

Člani nadzornega sveta: Zupančič Ivan,
Godec Branko, Ledinek Gregor in Ledinek
Aleška, vstopili 15. 4. 1994.
Dejavnost, vpisana 7. 2. 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; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 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; 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; 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; 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; 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; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 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;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje, 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-32228
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03803 z
dne 2. 12. 1994 pri subjektu vpisa P.A.R.,
podjetje za proizvodnjo in trženje, d.o.o.,
pod vložno št. 1/05323/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne
vloge s temile podatki:
Matična št.: 5586178
Osnovni kapital: 20,024.702,87 SIT
Ustanovitelj: Sevčnikar Stane, Dravograd, Otiški vrh 5, vstop 25. 3. 1992, vložek
20,024.702,87 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32230
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04419 z
dne 15. 12. 1994 pod št. vložka 1/09379/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5871379
Firma: STUDIO S, storitve in trgovina,
d.o.o.
Skrajšana firma: STUDIO S, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Slovenj Gradec, Francetova 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Slemenik Uroš, Slovenj
Gradec, Cesta na Štibuh 10, vstop 27. 10.
1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-33091
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02425 z dne 7. 2. 1996 pri
subjektu vpisa LESTRO-LEDINEK, podjetje za proizvodnjo lesno obdelovalnih
strojev in orodij, d.d., sedež: Bohovska
19a, Hoče, pod vložno št. 1/04064/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in dejavnosti, člane nadzornega sveta, uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5268656
Ustanovitelji: Ledinek Pavel, Hoče, Pivolska 31, vložil 76,859.764 SIT, Zupančič
Ivan, Maribor, Ulica Pariške komune 28,
vložil 6,811.789 SIT, Godec Branko, Maribor, Tavčarjeva 4, vložil 6,811.789 SIT, in
Ledinek Gregor, Hoče, Pivolska 31, vložil
13.158 SIT, vstopili 17. 6. 1991, ter Ledinek Aleška, Maribor, Pivolska 31, vložila
793.500 SIT, vstopila 15. 4. 1994 – odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-35220
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/00712 z dne 1. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ULTRA, podjetje za inženiring, gospodarsko svetovanje in trgovino, d.d., sedež: Gradiška 218, Zgornja
Kungota, pod vložno št. 1/04747/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, družbenikov in zastopnikov, člane nadzornega sveta in uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5562775
Osnovni kapital: 3,806.448,82 SIT
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Ustanovitelji: Kristl Franjo, Mesarič Tanja, Hrovat Maja in Ješovnik Sanja, izstopili 15. 4. 1994; Jezernik Ida, Maribor, Ruška
cesta 11, vstopila 10. 1. 1992, vložila
228.387,11 SIT, Kacl Gvidon, Prevalje, Polje 1, vstopil 18. 12. 1992, vložil 76.128,91
SIT, Žohar Boštjan, Ljubljana, Kvedrova 3,
vstopil 18. 12. 1992, vložil 1,294.192,28
SIT, KEMAJ, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Maribor, Ulica Josipa Priola 7,
vstopil 31. 12. 1993, vložil 1,408.386,17
SIT, Hrovat Zlatka, Maribor, Ulica Staneta
Severja 20, vstopila 31. 12. 1993, vložila
494.838,73 SIT, in TAFIS, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Maribor, Golarjeva
12, vstopil 31. 12. 1993, vložil 304.515.62
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Kristl Franjo in direktor Kacl Gvidon,
razrešena 1. 4. 1994; direktor Kegl Edvard,
Maribor, Macunova ulica 28, imenovan 1.
4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Hrovat Zlatka,
Kacl Gvidon, Jezernik Ida in Žohar Boštjan,
vstopili 15. 4. 1994.

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; 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.

povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2630 Proizvodnja zidnih
in talnih keramičnih ploščic; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3350 Proizvodnja ur; 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; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne intšalacije; 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;
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; 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

Rg-36298
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00155 z dne 26. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09815/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5931169
Firma: HAPET, podjetje za trgovino,
zastopanje in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: HAPET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Prušnikova ulica 44
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Konrad Peter, Maribor,
Prušnikova 44, vstop 15. 2. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Konrad Peter, imenovan 15. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 3. 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; 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; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;

Rg-36299
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00172 z dne 26. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09814/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5930901
Firma: PABLO, družba za storitve,
proizvodnjo, trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: PABLO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Šentiljska cesta 99d
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Salamunić Neven, Maribor, Cafova ulica 6, vložil 915.000 SIT, Pernat Milan, Maribor, Ulica Lizike Jančar 5,
vložil 225.000 SIT, Kmetič Aleksandra, Maribor, Vzhodna ulica 32, vložila 225.000
SIT, in Škof Jože, Maribor, Konšakova 17,
vložil 135.000 SIT – vstopili 29. 11. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pernat Milan, imenovan 29. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
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.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 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; 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; 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
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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; 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 električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 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; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 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; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 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; 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; 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.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 92023 Dejavnost pedikerskih salonov.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.
Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Matična št.: 5921449
Firma: VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI
ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA
Skrajšana firma: SLOMŠKOV ZAVOD
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Maribor, Koroška cesta 1
Osnovni kapital: 50.000 SIT
Ustanoviteljica: Rimskokatoliška škofija Maribor, Maribor, Slomškov trg 19, vstop
1. 9. 1995, vložek 50.000 SIT, odgovornost:
ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Štuhec Janez, Maribor, Koroška cesta 1, imenovan 1. 9. 1995, zastopa zavod kot v.d.
direktorja, brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 3. 1996: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 8021 Srednješolsko splošno izobraževanje; 8023 Vzgoja in izobraževanje v
dijaških domovih; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9261
Obratovanje športnih objektov.

Rg-36300
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01149 z dne 25. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09810/00 vpisalo v sodni regiser tega sodišča ustanovitev zavoda s temile
podatki:

Rg-36304
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01054 z dne 19. 3. 1996 pri
subjektu vpisa UNIVERZA V MARIBORU, UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR, p.o., sedež: Gospejna
10, Maribor, pod vložno št. 1/00568/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev
vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5052114
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rajh Bernard, razrešen 31. 12. 1994;
direktorica Sepač Irena, Maribor, Pionirska
5, imenovana 1. 1. 1995, zastopa knjižnico
brez omejitev do 31. 12. 1999.
Dejavnost, vpisana 19. 3. 1996: 92511
Dejavnost knjižnic.
Rg-36306
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01230 z dne 20. 3. 1996 pri
subjektu vpisa PIK, tovarna perila in konfekcije, d.d., sedež: Ulica kraljeviča Marka 5, Maribor, pod vložno št. 1/00374/00
vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo sklepa o uvedbi postopka prisilne
poravnave in spremembo zastopnikov s temile podatki:
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Lesjak Irena, imenovana 6. 11. 1995, ki zastopa
družbo kot upraviteljica prisilne poravnave,
zaposlena na TIM, Ulica kraljeviča Marka 5,
Maribor, ter prokurist Osrajnik Bojan, Maribor, Krčevinska 19, in direktor Slaček Marjan, Kamnica, Potokarjeva 19, ki zastopa
družbo brez omejitev, imenovana 20. 7. 1995.
Vpiše se zaznamba sklepa poravnalnega
senata Okrožnega sodišča v Mariboru z dne
6. 11. 1995, St 29/95-8, o uvedbi prisilne
poravnave nad dolžnikom.
Rg-36311
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01378 z dne 21. 3. 1996 pri
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subjektu vpisa PIK, tovarna perila in konfekcije, d.d., sedež: Ulica kraljeviča Marka 5, Maribor, pod vložno št. 1/00374/00
vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo sklepa o ustavitvi postopka prisilne
poravnave, spremembo zastopnikov in izbris predhodnih vpisov s temile podatki:
Matična št.: 5037085
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Lesjak Irena, razrešena 1. 12. 1995 kot upraviteljica prisilne poravnave; prokurist Osrajnik Bojan, Maribor, Krčevinska 19, in direktor Slaček Marjan, Kamnica, Potokarjeva 19, ki zastopa družbo brez omejitev,
imenovana 20. 7. 1995.
Vpiše se zaznamba sklepa poravnalnega
senata Okrožnega sodišča v Mariboru z dne
1. 12. 1995, St 29/95-18, o ustavitvi prisilne
poravnave in izbrisu predhodnih vpisov.

če, pod vložno št. 1/02849/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža
in dejavnosti, uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5411661
Sedež: Maribor, Valvazorjeva ulica 76
Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 2415 Proizvodnja gnojil in
dušikovin spojin; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 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;
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; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 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; 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; 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;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 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;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
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;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;

80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-36319
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01140 z dne 15. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09800/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5921228
Firma: HAŠIMI & HAŠIMI, trgovina
s tekstilom in tehničnimi izdelki, d.n.o.
Skrajšana firma: HAŠIMI & HAŠIMI,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Maribor, Pobreška cesta 38a
Ustanovitelja: Hašimi Šaban in Hašimi
Vedat, delavca, Maribor, Podbreška cesta
38a, vstopila 10. 10. 1995, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Hašimi Šaban in Hašimi Vedat, imenovana 10. 10. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Rg-36321
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00247 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa JURANA, podjetje za
agrarna proučevanja, trgovino, storitve
in inženiring, d.o.o., sedež: Pivola 92, Ho-

Rg-36322
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00720 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa DLETO, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Dupleška
cesta 30, Maribor, pod vložno št.
1/05862/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in zastopnikov,
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5658128
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Krajnc Franc, razrešen 29. 5. 1995;
direktorica Krajnc Sonja, Maribor, Dupleška
cesta 30, imenovana 29. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 3. 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; 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.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
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; 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;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 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; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agen-
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cij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7440 Ekonomska propaganda; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

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; 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; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 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.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 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; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 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.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92711 Prirejanje klasičnih iger
na srečo.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-36331
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01479 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa vpisa MD, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Flisova 28,
Hoče, pod vložno št. 1/04823/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5567653
Firma: JUVELIR, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: JUVELIR, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Murks Drago, Hoče, Flisova 28, vstopil 22. 1. 1992, in Cimerlajt
Borislav, Hoče, Flisova 47, vstopil 20. 12.
1995, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Murks Drago in Cimerlajt Borislav,
imenovana 20. 12. 1995, zastopata družbo
brez omejitev, posamično.
Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 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 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.; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3661
Proizvodnja bižuterije; 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
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Pod šifro 0 92.711 sme družba opravljati
dejavnost prirejanja klasičnih iger na srečo,
ki se občasno prirejajo v okviru kulturnega,
športnega ali zabavnega programa prireditelja in kjer skupna vrednost srečk ne presega 400.000 SIT.
Pod šifro K 74.12. ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-36341
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01327 z dne 20. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09805/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5925215
Firma: DE LINO, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DE LINO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Tržaška cesta 65
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Baloh Franc, Domžale, Kajuhova ulica 14, vstop 13. 3. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pungartnik Drago, Maribor, Šubičeva 9, imenovan 13. 3. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 3. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 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;
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; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 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;
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; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 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; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 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.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-36342
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01134 z dne 20. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09806/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, zastopnikov in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5885426
Firma: DADAS BPH, borzno posredniška hiša, d.d.
Skrajšana firma: DADAS BPH, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 13a
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT
Ustanovitelji: DADAS, d.d., Trbovlje,
Majcenova 24, vložil 90,000.000 SIT,
FUNDUS, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 2,
vložil 4,000.000 SIT, Sadar Danila, Maribor, Pod vinogradi 9, vložila 1,000.000 SIT,
Lukšič Branko, Trbovlje, Sallaumines 5b,
vložil 4,000.000 SIT, in Sadar Davorin, Maribor, Pod vinogradi 9, vložil 1,000.000 SIT
– vstopili 13. 10. 1994, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vovk Boštjan, razrešen 31. 1. 1995;
direktor Draganič Milorad, Kočevje, Ulica
Heroja Marinclja 7, imenovan 31. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Sadar Danila,
Žilnik Martin in Lukšič Branko, vstopili
13. 10. 1994.
Dejavnost, vpisana 20. 3. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/25920-00, in sicer kot DADAS
BPH, borzno posredniška hiša, d.d., s sedežem v Ljubljani, Kotnikova 2.

Rg-36333
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00289 z dne 26. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09816/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Firma: NEW DAY, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: NEW DAY, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Mlinska ulica 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Škuletić Sandra, Wien,
Avstrija, Scrottgasse 5/25, vstop 13. 9. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Matulin Helena-Darja, Maribor, Kardeljeva cesta 57, ki sklepa pravne posle do
vrednosti 20.000 SIT samostojno, nad
20.000 SIT pa le s popolnim soglasjem prokuristke, in prokuristka Škuletić Sandra,
imenovani 13. 9. 1995.
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 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.; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-36344
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00023 z dne 19. 3. 1996 pri
subjektu vpisa IMO MARKET, podjetje
za notranjo in zunanjo trgovino ter proizvodnjo in storitvene dejavnosti, d.o.o.,
sedež: Košaški dol 20, Maribor, pod vložno št. 1/07135/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5733928
Ustanovitelj: STUAG BAU-AKTIENGESELLSCHAFT, Celovec 9020, Avstrija,
Bahnofstrasse 45, vstopil 28. 12. 1995, vložil
16,115.105 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
GOMAR, d.d., izstopil 23. 10. 1995; IMO
MARKT G.M.B.H., izstopil 28. 12. 1995.
Rg-36345
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00234 z dne 22. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09809/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5931240
Firma: SIMVERG-VERGLES SILVESTER IN DRUGI, družba za trgovino in
storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: SIMVERG-VERGLES SILVESTER IN DRUGI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
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Sedež: Maribor, Prešernova ulica 18
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Vergles Silvester, strojni
tehnik, in Vergles Milena, ekonomski tehnik, oba iz Maribora, Prešernova ulica 18,
vstopila 6. 3. 1996, vložila po 10.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Vergles Silvester in Vergles Milena,
imenovana 6. 3. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 3. 1996: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 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; 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; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 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; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 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; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.

vstop 19. 3. 1996, vložek 1,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Muršič-Tomažič Natalija, Miklavž
na Dravskem polju, Nad Gramoznico 17,
imenovana 21. 6. 1995, zastopa in predstavlja družbo z omejitvijo, da lahko sklepa
pravne posle s tretjimi osebami izven
poslovnega načrta družbe le ob soglasju
nadzornega sveta.
Člani nadzornega sveta: Mesarič Andrej,
Prelič Saša in Luskovič Anton, vstopili
21. 6. 1995.
Dejavnost, vpisana 27. 3. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 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; 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 Tr-

Rg-36379
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00136 z dne 27. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09818/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev pooblaščene
investicijske družbe s temile podatki:
Matična št.: 5930936
Firma: INFOND AREH, pooblaščena
investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: INFOND AREH, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: investicijska družba
Sedež: Maribor, Trg osvoboditve 6
Osnovni kapital: 1.244,171.000 SIT
Ustanovitelj: KBM-INFOND, družba za
upravljanje, d.o.o., Maribor, Trg svobode 6,

Rg-36381
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00430 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa TRGOTRANS, transport,
trgovina in servisiranje, d.o.o., sedež:
Vrunčeva 16, Pekre-Limbuš, pod vložno
št. 1/01685/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in dejavnosti,
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:
Matična št.: 5353904
Firma: TRGOTRANS, proizvodnja, storitve, transport in trgovina, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 28. 3. 1996: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1586
Predelava čaja in kave; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2211 Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2465 Proizvodnja posnetih nosilcev zapisa; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3663
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govina 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; 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 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 potniški cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
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.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 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; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 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.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 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.; 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.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.
Pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Pod šifro K 74.60 sme družba opravljati
samo varovanje.
Pod šifro O 92.711 sme družba opravljati prirejanje klasičnih iger na srečo, ki se
lahko prirejajo brez dovoljenja in kjer skupna vrednost srečk ne presega 400.000 SIT.

Matična št.: 5925266
Firma: FLAJNIK IN PARTNER, gostinstvo, frizerstvo in nega telesa, d.n.o.
Skrajšana firma: FLAJNIK IN PARTNER, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Šlandrova 25
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Flajnik Bojan Ivan, voznik, in Flajnik Zdenka, kuharica, oba iz Slovenske Bistrice, Šlandrova 25, vstopila
20. 11. 1995, vložila po 10.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Flajnik Bojan Ivan, in Flajnik Zdenka, imenovana 20. 11. 1995, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 27. 3. 1996: 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-36383
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01332 z dne 27. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09817/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Rg-36384
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00477 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu vpisa KONSTRUKTOR-KODEL, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o., sedež: Miklavška 59, Hoče,
pod vložno št. 1/04894/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in dejavnosti ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5567670
Osnovni kapital: 2,276.000 SIT
Ustanovitelj: SGP KONSTRUKTOR,
p.o., Maribor, Sernčeva ulica 8, vstop 7. 2.
1992, vložek 2,276.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov
za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena 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

Stran 490

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 7 – 13. II. 1997

pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri podaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 7470 Čiščenje stavb; 85322 Dejavnost invalidskih organizacij.

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.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 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; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 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 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.
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 samo dejavnost varovanja.
Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP 00414/013171995/IJS z dne 3. 11. 1995.

Rg-38086
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01148 z dne 9. 4. 1996 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ŠERCERJEVA BRIGADA, Lovrenc na Pohorju, p.o., sedež: Šolska ulica 6, Lovrenc
na Pohorju, pod vložno št. 1/00496/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje delovne organizacije v javni zavod s
temile podatki:
Matična št.:5085179
Firma: OSNOVNA ŠOLA LOVRENC
NA POHORJU
Skrajšana firma: OŠ LOVRENC NA
POHORJU
Pravnoorg. oblika: zavod
Osnovni kapital: 86,642.000 SIT
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ruše,
Ruše, vstop 11. 6. 1992, vložek 86,642.000
SIT, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Fornezzi Dušan, razrešen 17. 7. 1991;
direktor Kasjak Andrej, Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 34, imenovan 28. 7. 1991,
zastopa zavod kot ravnatelj z omejitvijo, da
sklepa pogodbe o nakupu in prodaji osnovnih sredstev v soglasju s svetom šole.
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1996: 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5551 Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Pod šifro 80.101 šola opravlja dnevno
bivanje, vzgojo in varstvo predšolskih otrok
s pripravo na vključitev v osnovno šolo.
Pod šifro 55.51 šola opravlja prodajo malic in kosil lastnim učencem in učiteljem
šole ter prodajo malic in kosil drugim v
soglasju z ustanoviteljem.
Pod šifro 52.486 šola opravlja prodajo
raznih izdelkov učencev.
Pod šifro 92.34 šola opravlja organiziranje ostalih dejavnosti v dogovoru z ustanoviteljem.
Rg-38087
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00196 z dne 12. 4. 1996 pri
subjektu vpisa VOGEL & NOOT, toplotna oprema, d.o.o., sedež: Svetozarevska
10, Maribor, pod vložno št. 1/09591/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5890306
Dejavnost, vpisana 12. 4. 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

Rg-38088
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01215 z dne 9. 4. 1996 pri
subjektu vpisa PROJEKT MR INŽENIRING, p.o., sedež: Svetozarevska ulica
10, Maribor, pod vložno št. 1/00472/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja s temile podatki:
Matična št.: 5077214
Firma: PROJEKT MR INŽENIRING,
ekonomsko svetovanje, trgovina, d.d.
Skrajšana firma: PROJEKT MR INŽENIRING, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 20,235.000 SIT
Ustanovitelji: Pokojninski sklad Republike Slovenije, vložil 2,024.000 SIT,
Odškodninski sklad Republike Slovenije,
vložil 2,024.000 SIT, Sklad za razvoj Republike Slovenije, vložil 4,046.000 SIT, delavci po interni razdelitvi delnic, vložili
4,047.000 SIT, delavci z notranjim odkupom delnic, vložili 8,094.000 SIT – vstopili
5. 9. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sovič Gunter, Maribor, Vinarje 19,
imenovan 5. 9. 1995, zastopa družbo brez
omejitev; Skaza Maksimiljan in Rozman Viljem, razrešena 5. 9. 1995.
Člani nadzornega sveta: Marko Marjan,
Slekovec Silvo in Manfreda Branka, vstopili 5. 9. 1995.
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1996: 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; 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; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim mterialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-

Rg-38091
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00185 z dne 9. 4. 1996 pri
subjektu vpisa K 2, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Račka ulica 28, Orehova vas-Slivnica, pod
vložno št. 1/05589/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
imena družbenice in zastopnice, osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5635942
Firma: K 2, svetovanje, posredovanje,
trgovina, d.o.o.
Sedež: Maribor, Strossmayerjeva 32b
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Klajnšek Borut, izstop
15. 1. 1996; Kaučič-Klajnšek Aleksandra,
Maribor, Strossmayerjeva 32b, vstop 20. 10.
1991, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Klajnšek Borut, razrešen 15. 1. 1996;
direktorica Kaučič-Klajnšek Aleksandra,
imenovana 15. 1. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 4. 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
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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; 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; 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;
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; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
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;
5274 Druga popravila, d.n.; 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; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 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 K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

subjektu vpisa AGROCOM, podjetje za
proizvodnjo, trgovino, export-import ter
storitve, d.o.o., sedež: Titova cesta 79, Slovenska Bistrica, pod vložno št. 1/02582/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova firme in dejavnosti, uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti
in spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5399025
Sedež: Slovenska Bistrica, Titova cesta 107
Dejavnost, vpisana 9. 4. 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; 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; 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.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih 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; 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; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-38092
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01355 z dne 9. 4. 1996 pri

Rg-38093
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00099 z dne 9. 4. 1996 pri
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subjektu vpisa DALLAS, trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Ruška cesta 106, Maribor, pod vložno št.1/03490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova firme, osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopnikov, uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5465354
Firma: DALLAS, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.
Sedež: Maribor, Zagrebška ulica 74a
Osnovni kapital: 1,539.000 SIT
Ustanovitelj: Mehmeti Ahmet, Maribor,
Ruška cesta 106, vstop 9. 1. 1991, vložek
1,539.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Mehmeti Ahmet in direktor Pongračič Zvonko, Maribor, Karnerjeva 16, ki brez
posebnega soglasja ustanovitelja ne sme
sklepati poslov z vrednostjo nad 5,000.000
SIT, imenovana 18. 1. 1996.
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1996: 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; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 2532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1600 Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;

1730 Plemenitenje tekstilij; 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.; 1830 Strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2111 Proizvodnja vlaknin; 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; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 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; 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; 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;
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; 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 Tr-
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govina 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 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; 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 potniški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni 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.; 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; 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; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 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.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 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 čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.
Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic.
Pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.
Pod šifro K 74.60 sme družba opravljati
dejavnost varovanja.
Pod šifro O 92.711 sme družba opravljati 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.

in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih.

Rg-38094
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01309 z dne 9. 4. 1996 pri
subjektu vpisa PEKARNA KARMEN, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Čevljarska 5, Orehova vas-Slivnica,
pod vložno št. 1/05814/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5616972
Firma: PEKARNA LUX, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma:
PEKARNA LUX,
d.o.o.
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1996: 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; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač

Rg-38095
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/00953 z dne 5. 4. 1996 pri
subjektu vpisa INOVEL, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o., sedež: Košaški
dol 20, Maribor, pod vložno št. 1/01835/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5355117
Ustanovitelj: Golob Aleksander, Golob
Vlado in UNICONTROL GMBH, izstopili
25. 4. 1994; GOMAR, d.d., Maribor, Košaški dol 20, vstopil 25. 4. 1994, vložil
112.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-38097
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00236 z dne 17. 4. 1996 pri
subjektu vpisa PANTRADE, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Ljubljanska ulica 9, Maribor, pod vložno št.
1/04774/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova firme in
dejavnosti, uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5564204
Firma: PANTRADE, trgovsko, gradbeno in storitveno podjetje, d.o.o.
Sedež: Maribor, Metelkova ulica 5
Ustanovitelja: Nesshold Kurt, Salla
8593, Avstrija, Lederwinkel 18, in Gornjak
Miran, Maribor, Trg Borisa Kidriča 1, vstopila 13. 11. 1991, vložila po 1,565.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 17. 4. 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;
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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 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; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
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nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
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; 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; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

za motorna vozila in njihove motorje; 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.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 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; 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; 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; 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; 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; 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; 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; 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; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 5262 Trgovina na drobno na tržni-

cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 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; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 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; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92711 Prirejanje
klasičnih iger na srečo; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.
Pod šifro K 74.60 sme družba opravljati
dejavnost varovanja.
Pod šifro O 92.711 sme družba opravljati dejavnost prirejanja klasičnih iger na srečo: samo za 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 (štiristotisoč tolarjev).

Rg-38098
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00318 z dne 17. 4. 1996 pri
subjektu vpisa BODOČNOST, podjetje za
rehabilitacijo in zaposlitev invalidov, Maribor, p.o., sedež: Dalmatinska 1, Maribor, pod vložno št. 1/00046/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5050391
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vauda Stanko, razrešen 15. 3. 1996;
direktorica Sisinger Milena, Zgornja Kungota 12c, imenovana 15. 3. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-38099
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00197 z dne 17. 4. 1996 pri
subjektu vpisa MIKASO, storitveno in posredniško podjetje, d.o.o., sedež: Kardeljeva 49, Maribor, pod vložno št.
1/07201/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova firme in
dejavnosti, uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5690447
Firma: MIKASO, storitveno, proizvodno, gradbeno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Sedež: Maribor, Šarhova 19
Dejavnost, vpisana 17. 4. 1996: 1552
Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1596 Proizvodnja piva; 2020 Proizvodnja furnirja,
vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2222 Drugo tiskarstvo; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2852 Splošna mehanična dela; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme

Rg-38100
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00597 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa SEGRA, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Titova 87,
Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/09184/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5845408
Ustanovitelj: Satler Anita, izstop 26. 5.
1995; Klajderič Drago, Slovenska Bistrica,
Klopce 25, vstop 26. 5. 1995, vložek
1,506.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
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stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2852 Splošna mehanična dela; 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; 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; 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; 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; 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;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 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.; 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; 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.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 74831 Prevajanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

subjektu vpisa GOMAR, podjetje za inženiring, gospodarsko svetovanje in trgovino, d.d., sedež: Košaški dol 20, Maribor,
pod vložno št. 1/05833/00 vpisalo v sodni
register teg sodišča spremembo dejavnosti
in tipa zastopnika, uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
statuta s temile podatki:
Matična št.: 5626501
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Golob Aleksander, imenovan 11. 3.
1992, in član uprave Golob Vlado, imenovan 20. 4. 1994, oba iz Maribora, Košaški
dol 20, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 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; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 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; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

zadevah oziroma poslih pa le na podlagi
pooblastila predsednika uprave družbe, Skorobrijin Pajica, Maribor, Gosposvetska cesta 15, ki zastopa družbo v okviru svojega
delovnega področja, v ostalih zadevah oziroma poslih pa le na podlagi pooblastila
predsednika družbe, in Čarni Srečko, Maribor, Štantetova ulica 20, ki zastopa družbo
v okviru svojega delovnega področja, v ostalih zadevah oziroma poslih pa le na podlagi
pooblastila predsednika uprave družbe, vsi
imenovani 28. 3. 1995.
Člani nadzornega sveta: Helbl Ivan, Kosi Edi, Puhr Stanko, Naberšnik Drago, Tolar
Darko in Magdalenc Marija, vstopili 28. 3.
1995.
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 6601
Življenjsko zavarovanje; 6603 Druga zavarovanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih.

Rg-38101
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/00954 z dne 15. 4. 1996 pri

Rg-38103
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00749 z dne 15. 4. 1996
pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA
MARIBOR, delniška zavarovalna družba, sedež: Cankarjeva 3, Maribor, pod
vložno št. 1/03762/00 vpisalo v sodni register tega sodišča člane uprave, člane
nadzornega sveta, zapisnik skupščine z
dne 28. 3. 1995 in spremembo statuta s
temile podatki:
Matična št.: 5063400
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Cotar
Drago, Maribor, Ljubljanska 25b, imenovan 28. 3. 1995 za predsednika uprave, ki
zastopa družbo z omejitvijo, da mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta
družbe za sklepanje oziroma opravljanje naslednjih poslov: nabavo, prodajo ali obremenitev nepremičnin družbe, ustanavljanja
podružnic in poslovno organizacijskih enot
družbe v tujini, najemanje posojil, ki presežejo znesek 20 % revalorizirane vrednosti
osnovnega kapitala družbe, sklepanje trajnejših poslov, preko treh let, izven osnovne
dejavnosti družbe z drugimi partnerji ali poslov, ki presegajo 20 % revalorizirane vrednosti osnovnega kapitala družbe, odpis terjatev družbe, ter člani uprave Cenc Radovan, Maribor, Jezdarska 22, ki zastopa družbo v okviru svojega področja, v ostalih

Rg-38108
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00222 z dne 15. 4. 1996 pod
št. vložka 1/09843/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5930979
Firma: INPULS, reklamna agencija in
marketing, storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: INPULS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Ulica heroja Jevtiča 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gorjanc Ingrid in Gorjanc
Nikodem, oba iz Maribora, Štrekljeva ulica
38, vstopila 6. 3. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Gorjanc Ingrid, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Gorjanc Nikodem,
imenovana 6. 3. 1996.
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 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; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin 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
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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; 7420 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; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9220
Radijska in televizijska dejavnost.
Pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

Edita, izstopila 18. 10. 1995; Ivanjšič Stanko in Ivanjšič Zdenka, oba iz Šentilja v Slovenskih Goricah, Šentilj 74, vstopila 18. 10.
1995, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Vauda Bojan in Vauda Edita, razrešena 18. 10. 1995; direktorja Ivanjšič Stanko
in Ivanjšič Zdenka, imenovana 18. 10. 1995,
zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 5. 4. 1996: 4531
Električne inštalacije; 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.
Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan na Okrožnem sodišču na Ptuju pod vložno št. 1/5443-00, in sicer kot WEB, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., s sedežem na Ptuju, Orešje 173.

Skrajšana firma: ELKO MARIBOR,
d.o.o.
Osnovni kapital: 369,015.974 SIT
Ustanovitelji: ELEKTROKOVINA, d.o.o.,
Maribor, Tržaška cesta 23, vstopila 2. 4.
1993, vložila 368,975.974 SIT, ter Eisenhut
Vili, Maribor, Rezike Zalaznik 13, vstopil
2. 4. 1993, Cimerman Slavko, Ruše, Norberta Vebra 12, Dremelj Dunja, Maribor,
Kamniška 4/a, in Nadelsberger Ksenija, Maribor, V zavoju 15, vstopili 12. 2. 1996,
vložili po 10.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 5. 4. 1996: 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 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;
5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-38111
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00057 z dne 9. 4. 1995 pod
št. vložka 1/09834/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5929903
Firma: STAR-TEK, družba za inženiring, proizvodnjo, storitve in trgovino,
d.o.o.
Skrajšana firma: STAR-TEK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Hoče, Pivola 92
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Wiedemann Rainer, Ingersheim, Nemčija, Burgweg 10, vstop 13. 12.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Wiedemann Rainer, ki zastopa družbo brez omejitev, ter prokuristki Pauko Albina, Hoče, Flisova 3, in Wiedemann Stella,
Hoče, Miklavška 83, imenovani 13. 12.
1995.
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1996: 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7260 Druge računalniške
dejavnosti.
Rg-38112
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01155 z dne 5. 4. 1996 pod
št. vložka 1/09832/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbenikov, dejavnosti in zastopnikov,
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5601070
Firma: COLOR AVTO, podjetje za storitve, zastopanje, posredovanje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: COLOR AVTO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Ljubljanska 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vauda Bojan in Vauda

Rg-38114
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00205 z dne 5. 4. 1996 pri
subjektu vpisa
ELEKTROKOVINAELEKTROMOTORJI IN AGREGATI,
proizvodnja elektromotorjev in agregatov, d.o.o., sedež: Tržaška cesta 23, Maribor, pod vložno št. 1/07969/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov, poslovnih deležev in dejavnosti, uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5744334
Firma: ELKO ELEKTROKOVINA,
proizvodnja elektromotorjev, črpalk in livarna, Maribor, d.o.o.

Rg-38116
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00842 z dne 5. 4. 1996 pri
subjektu vpisa TOVARNA PLINSKE IN
INVESTICIJSKE OPREME, Selnica ob
Dravi, proizvodnja in prodaja opreme za
uporabo tehničnih plinov ter kovinske in
investicijske opreme, d.o.o., sedež: Mariborska 46a, Selnica ob Dravi, pod vložno
št. 1/09083/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslovnih
deležev, zastopnikov in družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5828864
Ustanovitelja: Seničar Avguštin, Maribor, Ajdova pot 5, vstop 12. 2. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žižek Jožef, izstop 12. 7. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žižek Jožef, razrešen 17. 7. 1995;
direktor Seničar Avguštin, imenovan 17. 7.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-38119
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00116 z dne 5. 4. 1996 pri
subjektu vpisa GORMAK, proizvodnja,
inženiring, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Pečke 3, Makole, pod vložno št.
1/04467/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5537703
Dejavnost, vpisana 5. 4. 1996: 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4521 Splošna gradbena dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
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Rg-38120
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00292 z dne 5. 4. 1996 pod
št. vložka 1/09833/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5939470
Firma: EM. TRONIC, trgovina, projektiranje, razvoj in proizvodnja elektromehanskih sistemov, d.o.o.
Skrajšana firma: EM. TRONIKC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pesnica pri Mariboru, Pesniška
20a
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelji: Fošner Darko, Maribor,
Počehova 32a, Kropec Anton, Ptujska gora,
Stogovci 16, Jerenec Vili, Ptuj, Volkmerjeva cesta 9, Nikitenko Andrej, Maribor, Košaški dol 16, Cafuta Engelbert, Maribor,
Prazna ulica 6, Korošec Andrej, Ptuj, Volkmerjeva cesta 9, Tajhman Robert, Maribor,
Cesta Proletarskih brigad 79, Pišek Margareta, Maribor, Jamova ulica 18, Pečovnik
Strnad Darja, Rače, Mariborska cesta 67,
Stjepanović Zoran, Maribor, Borštnikova
ulica 104, in Uran Suzana, Maribor, Borštnikova ulica 74, vstopili 14. 3. 1996, vložili
po 150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pečovnik Rudolf, Rače, Mariborska cesta 67, ki zastopa družbo brez omejitev, in
prokuristka Stjepanović Kocjan Tanja, Maribor, Borštnikova ulica 104, imenovana 14.
3. 1996.
Dejavnost, vpisana 5. 4. 1996: 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
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;
5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, 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; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; tehnični preizkusi in analize; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

d.o.o. – v likvidaciji, sedež: Žitna 12, Maribor, pod vložno št. 1/04219/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča zaznambo sklepa
o uvedbi stečajnega postopka ter spremembo firme in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5509947
Firma: MERINKA-MELINDA, d.o.o. –
v stečaju
Skrajšana firma: MERINKA-MELINDA, d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: likvidacijska upraviteljica Kaučič Nevenka, razrešena 1. 12. 1995; stečajna upraviteljica
Lesjak Irena, imenovana 1. 12. 1995.

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; 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; 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; 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; 5261 Trgovina

Rg-38121
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01373 z dne 2. 4. 1996 pri
subjektu vpisa MERINKA-MELINDA,

Rg-38124
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00854 z dne 2. 4. 1996 pri
subjektu vpisa VZS ČUČEK, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve,d.o.o.,
sedež: Starše 89, Starše, pod vložno št.
1/08627/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, dejavnosti
in zastopnikov, uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5784506
Ustanovitelja: Čuček Ivan, izstop 14. 7.
1995; Čuček Tomaž, Starše 58d, vstop 14.
7. 1995, vložek 1,648.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čuček Ivan, razrešen 14. 7. 1995;
direktor Čuček Tomaž, imenovan 14. 7.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 4. 1996: 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 6024 Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
Rg-38125
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00336 z dne 4. 4. 1996 pri
subjektu vpisa MTF, podjetje za poslovne
storitve, d.o.o., sedež. Veluščkova 3, Maribor, pod vložno št. 1/00941/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti, uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5284953
Firma: MTF, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in poslovne storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 0121 Reja govedi; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 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; 5020 Vzdrže-
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na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

3662 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 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; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 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; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 85314 Dejavnost varstveno
delovnih centrov; 85315 Druge oblike institucionalnega varstva; 85324 Druge socialne
dejavnosti.
Pod šifro K 74.60 družba opravlja dejavnost varovanja.
Družba opravlja dejavnost invalidskih
podjetij pod šifro N 85.325.

za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 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; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9000 Storitve javne higiene.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.
Pod šifro O 90.00 sme družba opravljati
dejavnost čiščenja bazenov v kopališčih.

Rg-38126
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00154 z dne 4. 4. 1996 pri
subjektu vpisa BODOČNOST, podjetje za
rehabilitacijo in zaposlitev invalidov, Maribor, p.o., sedež: Dalmatinska 1, Maribor, pod vložno št. 1/00046/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5050391
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mejovšek Zdenko, razrešen 1. 12.
1995, in direktorica Marinič Zlatica, razrešena 31. 1. 1996; Vauda Stanko, Pekre-Limbuš, Pirnatova 50, imenovan 2. 12. 1995 za
v.d. direktorja, ki zastopa podjetje za čas 6
mesecev.
Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, 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.; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 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; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična dela; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;

Rg-38136
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00182 z dne 1. 4. 1996 pri
subjektu vpisa HORIZONT, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Korčetova ulica 5,
Maribor, pod vložno št. 1/01887/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
naslova in dejavnosti, uskladitev vpisa s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5361290
Sedež: Maribor, Vodovodna ulica 30c
Dejavnost, izbrisana 1. 4. 1995: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 501010
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki.
Dejavnost, vpisana 1. 4. 1995: 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen

Rg-38137
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00660 z dne 1. 4. 1996 pri
subjektu vpisa
ESSILOR, uvoz-izvoz,
d.o.o., sedež: Gospejna ulica 11, Maribor,
pod vložno št. 1/05715/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, imena ustanovitelja in sedeža, dejavnosti in zastopnikov, uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta
o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5616212
Firma: ESSILOR, trgovska družba,
d.o.o.
Ustanovitelj: ESSILOR Austria GMBH,
2355 Wiener Neudorf, Avstrija, Industr.
Nieder. Sued. Strasse 7, vstop 12. 3. 1992,
vložek 1.500,000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pirtušek Zvonimir, Orehova vas, Ulica
Milke Volk 46, imenovan 12. 3. 1992, zastopa družbo brez omejitev, in prokuristka
Blondeau Marie-Sophie, Cenon sur Vienne,
Francija, 17 Rue de Touraine, imenovana
17. 5. 1995.
Dejavnost, vpisana 1. 4. 1996: 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 5170 Druga trgovina na debelo.
Rg-38142
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00168 z dne 1. 4. 1996 pri
subjektu vpisa STROKING, podjetje za
gostinstvo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Industrijska ulica 13, Maribor, pod
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vložno št. 1/04110/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov
in poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5078229
Ustanovitelja: SGP STAVBAR, podjetje
Visoke gradnje, d.o.o., izstop 20. 1. 1996;
STAVBAR, podjetje industrija gradbenega
materiala, p.o., Hoče, Miklavška 40, vstop
27. 6. 1991, vložek 2,691.273,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Matična št.: 5715148
Firma: RENT A CAR ROMA KREBELJ & KREBELJ, trženje in izposojanje avtomobilov, d.n.o.
Skrajšana firma: RENT A CAR ROMA
KREBELJ & CO., d.n.o.
Ustanovitelji: Krebelj Olga, varuhinja,
vstopila 18. 5. 1994, in Krebelj Bojan, strugar, vstopil 20. 10. 1995, oba iz Maribora,
Slekovčeva ulica 4, vložila po 50.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem; Lazarevič Miodrag, arhitekt, izstopil 20. 10. 1995.
Dejavnost, vpisana 29. 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
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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; 6022 Storitve taksistov; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-38141
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00404 z dne 1. 4. 1996 pri
subjektu vpisa ELEKTRO MARIBOR,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, p.o., Poslovna enota Elektro Maribor-okolica, sedež: Vetrinjska ulica 2,
Maribor, pod vložno št. 1/00847/02 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža poslovne enote s temile podatki:
Matična št.: 5231698
Sedež: Maribor, Veselova ulica 6.
Rg-38144
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00475 z dne 2. 4. 1996 pri
subjektu vpisa FIBMARKT, trgovinske
storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Hotinja
vas 224d, Orehova vas-Slivnica, pod vložno št. 1/03160/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova firme, družbenikov, poslovnih deležev, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5425808
Firma: FIBMARKT, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Sedež: Orehova vas-Slivnica, Orehova
vas 26
Ustanovitelji: Fingušt Branko, izstopil
19. 10. 1994, Breznik Anton in Breznik Marjeta, oba iz Orehove vasi-Slivnica, K potoku 12, vložila po 425.500 SIT, ter Fingušt
Miroslava, Orehova vas-Slivnica, Lešnikova ulica 8, prvi poslovni delež 425.500 SIT
in drugi poslovni delež 425.500 SIT – vstopili 22. 10. 1990, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Breznik Anton, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Fingušt Miroslava,
imenovana 1. 1. 1995; družbenika Fingušt
Branko in Breznik Marjeta, razrešena
19. 10. 1994.
Dejavnost, vpisana 2. 4. 1996: 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2852 Splošna mehanična dela; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-38146
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01481 z dne 1. 4. 1996 pri
subjektu vpisa STARGAST, podjetje za
gostinski inženiring, d.o.o., sedež: Spodnji Slemen 6, Selnica ob Dravi, pod vložno
št. 1/04271/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslovnega deleža, in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5519438
Ustanovitelji: Kolarič Miroslav in Gabrovec Ignac, izstopila 7. 12. 1995; Gojič
Igor, Kamnica, Na Jelovcu 66, vstopil 17. 9.
1991, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-38147
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00712 z dne 2. 4. 1996 pri
subjektu vpisa LENTA-UR, proizvodnja
in oblikovanje ur, d.o.o., sedež: Usnjarska ulica 9, Maribor, pod vložno št.
1/01121/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov in dejavnosti, uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5298911
Firma: LENTA-UR, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,289.576 SIT
Ustanovitelji: Gorjup Nataša, izstopila
23. 1. 1996; Schonwetter Alojz, vložil
2,279.576 SIT, in Schonwetter Milena, vložila 10.000 SIT, oba iz Kamnice, Kamniška
grapa 7, vstopila 20. 12. 1989, odgovornost:
ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 2. 4. 1996: 3350 Proizvodnja ur; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5273 Popravilo ur, nakita; 7110 Dajanje avtomobilov v najem.
Rg-38151
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01169 z dne 29. 4. 1996 pri
subjektu vpisa RENT A CAR ROMA,
LAZAREVIČ & KREBELJ, trženje in izposoja avtomobilov, d.n.o., sedež: Smetanova ulica 75, Maribor, pod vložno št.
1/07501/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, družbenikov in dejavnosti, uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:

Rg-38152
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00861 z dne 25. 4. 1996 pri
subjektu vpisa TELE 59, podjetje za audio
in vizualno komunikacijo, d.o.o., sedež:
Ulica obnove 9, Maribor, pod vložno št.
1/06087/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova, osnovnega kapitala, družbenikov in dejavnosti,
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5636906
Firma: TELE 59, družba za audio in
vizualno komuniciranje, d.o.o.
Sedež: Maribor, Meljska cesta 34
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ujčič Janez, Maribor, Ulica obnove 9, vložil 555.000 SIT, vstopil
24. 7. 1992, ter Jurenec Marjan, Hoče, Prečna 9, vložil 375.000 SIT, Vidmar Lenko,
Jerenina, Vukovski dol 15, vložil 420.000
SIT, in Kukovec Zdenko, Maribor, Cesta
zmage 92, vložil 150.000 SIT, vstopili
19. 9. 1995 – odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 25. 4. 1996: 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda; 7481 Fotografska dejavnost;
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9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Dejavnost, vpisana 25. 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
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; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; tehnični preizkusi in analize.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1996: 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.
Pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-38153
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01502 z dne 25. 4. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOTRGOVINA-BORUT JAGODIČ, trgovina, proizvodnja in
storitve d.o.o., sedež: Vosek 6d, Pernica
pri Mariboru, pod vložno št. 1/05263/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala in dejavnosti, uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5587492
Firma: AVTOTRGOVINA JAGODIČ,
trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOTRGOVINA JAGODIČ, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,729.000 SIT
Ustanovitelji: Jagodič Borut, Pernica pri
Mariboru, Vosek 6d, vstop 25. 3. 1992, vložek 1,729.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 25. 4. 1996: 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
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; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 6024 Cestni tovorni promet.
Rg-38154
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00227 z dne 25. 4. 1996 pod
št. vložka 1/09857/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5931088
Firma: AC AVTOCENTER, trgovina
in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AC AVTOCENTER,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Vodovnikova 2a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jurič Alojz, Slovenska Bistrica, Titova 93, vstop 1. 3. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Jurič Alojz in direktor Jurič Darko,
Slovenska Bistrica, Titova 93, ki zastopa
družbo brez omejitev, imenovana 1. 3. 1996.

Rg-38155
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01225 z dne 23. 4. 1996 pri
subjektu vpisa TARGET, storitveno, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Štrekljeva ulica 66, Maribor, pod
vložno št. 1/08438/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova firme,
družbenikov in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5803268
Sedež: Maribor, Ulica čebelarja Močnika 12
Ustanovitelja: Kontrec Miljenko, izstop
18. 10. 1995; Kontrec Sandra, Maribor, Ulica čebelarja Močnika 12, vstop 18. 10. 1995,
vložek 1,829.317,54 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kontrec Miljenko, razrešen 18. 10.
1995; direktorica Kontrec Sandra, imenovana 18. 10. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-38158
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00813 z dne 9. 4. 1996 pri
subjektu vpisa RAMOS, storitve, proizvodnja, trgovina, posredništvo, inženiring, uvoz-izvoz, d.o.o., sedež: Kardeljeva
49, Maribor, pod vložno št. 1/04981/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov,
imena družbenice in zastopnice, zastopnikov in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5657067
Firma: RAMOS, storitve, trgovina, posredništvo, inženiring, uvoz-izvoz, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,522.450 SIT
Ustanovitelji: Temet Olga, Ruše, Bezena 76, vstopila 17. 12. 1991, vložila
1,522.450 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Happe Karel in Černe Srečko, izstopila 22.
6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Temet Olga, imenovana 22. 6.
1995, zastopa družbo brez omejitev, direktorja Happe Karel in Černe Srečko, razrešena 22. 6. 1995.

Rg-38162
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00230 z dne 22. 4. 1996 pri
subjektu vpisa DIAFIT, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Jelovec 66,
Kamnica, pod vložno št. 1/02734/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, dejavnosti in tipa zastopnika,
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5417392
Firma: DIAFIT, trgovina na debelo in
drobno z medicinskimi pripomočki, druga trgovina ter storitve, d.o.o.
Sedež: Selnica ob Dravi, Spodnji Slemen 6
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Gojič Verena, imenovana 6. 9. 1990,
in Gojič Igor, imenovan 1. 3. 1996, oba iz
Kamnice, Na Jelovcu 66, zastopata družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 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; 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; 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; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 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; 85141 Sa-
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mostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-38171
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00830 z dne 9. 4. 1996 pri
subjektu vpisa VZGOJNOVARSTVENI
ZAVOD POHORSKEGA BATALJONA
LIMBUŠ, sedež: Kruševiška ulica 1, Pekre-Limbuš, pod vložno št. 1/00139/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova firme s temile podatki:
Matična št.: 5050421
Sedež: Pekre-Limbuš, Šolska ulica 25.

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; 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; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6024 Cestni
tovorni promet; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu
pod opravilno številko 1/5765-00, in sicer
kot MODRE-S, gradbeno rudarsko podjetje, d.o.o., s sedežem v Črni na Koroškem,
Center 101.

Rg-38166
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01333 z dne 9. 4. 1996 pri
subjektu vpisa INSA INTERNATIONAL,
podjetje za turizem, gostinstvo, trgovino,
špedicijo, menjalnico in TAX FREE poslovanje, d.o.o., sedež: Štrihovec 15, Šentilj v Slovenskih goricah, pod vložno št.
1/04074/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnih
deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5513197
Ustanovitelji: Juras Zlatan, izstopil
28. 7. 1995; Godec Valerija, izstopila 9. 11.
1995; Potočnik Branko, Maribor, Kardeljeva 57, vstopil 21. 6. 1991, prvi poslovni
delež 723.300 SIT, drugi poslovni delež
1,205.500 SIT, tretji poslovni delež 482.200
SIT – odgovornost: ne odgovarja.
Rg-38167
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00968 z dne 9. 4. 1996 pri
subjektu vpisa GEOMNIA, podjetje za
geodetske storitve, inženiring, svetovanje
in trgovino, d.o.o., sedež: Krpanova ulica
5, Maribor, pod vložno št. 1/02244/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in poslovnih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5368863
Ustanovitelji: Logar Rastko in Logar Irena, oba iz Maribora, Krpanova ulica 5, vstopila 3. 4. 1990, vložila po 382.925 SIT, ter
Požauko Iztok, Maribor, Rezijanska 9, vstopil 4. 9. 1995, vložil 765.850 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-38168
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00130 z dne 9. 4. 1996 pod
št. vložka 1/09744/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5929385
Firma: SAKI, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SAKI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Bevkova ulica 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pungarčič Zdenka, Ptuj,
Kajuhova 5, in Raković Sadik, Zagreb, Hrvaška, Trg O. Keršovanija 14, vstopila
18. 12. 1995, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokuristka Pungarčič Zdenka in direktor Raković Sadik, ki zastopa družbo brez omejitev, imenovana 18. 12. 1995.
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1996: 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-38174
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00241 z dne 10. 4. 1996 pod
št. vložka 1/09836/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in dejavnosti, uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5650330
Firma: MODRE-S, gradbeno rudarsko
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MODRE-S-GRP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Počehova 12
Osnovni kapital: 1,509.008,38 SIT
Ustanovitelj: MODRE Ges.m.b.H., Avstrija, Volkermarkt, vstop 24. 2. 1992, vložek 1,509.008,38 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Sitar Miha, Maribor, Strossmayerjeva
32a, imenovan 4. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Modre Volkmar,
A-9102 Mittertrixen, Avstrija, Aich 10 Bei
Volkermarkt, imenovan 5. 4. 1994.
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 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 kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 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; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 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

Rg-38179
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00317 z dne 23. 4. 1996 pri
subjektu vpisa MERCATOR-MODNA
HIŠA MARIBOR, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 3-5, Maribor, pod vložno št.
1/01264/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5003652
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 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.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
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datkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
ekonomsko propagiranje.
Pod šifro I 67.13 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic.
Pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

subjektu vpisa DUBRAVE, trgovsko, gostinsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Špindlerjeva 1, Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/09702/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5908159
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorji Mehič Fikret, imenovan 22. 6. 1995,
Mehič Eso in Mehič Mirsad, imenovani 31.
1. 1996, vsi iz Srebrenice, BiH, Skelani,
zastopajo družbo brez omejitev, ter prokuristi Janežič Jože, Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 1, imenovan 22. 6. 1995, Horvat Janko, Maribor, Ribniška ulica 8, Lorber Andreja, Spodnji Duplek, Ciglence 18, in Strah
Miran, Maribor, Belokrajnska ulica 49, imenovani 31. 1. 1996.

cije, o izdaji lastnih vrednostnih papirjev, v
kolikor vrednost posamezne emisije teh
vrednostnih papirjev ne presega (petnajst
odstotkov) 15 % osnovnega kapitala banke;
o nakupu, prodaji in odpisu ter najemu osnovnih sredstev in opreme banke, če njihova vrednost ne presega tolarske protivrednosti 1 (enega) milijona DEM, s tem da o
vseh realizacijah sproti obvešča upravni odbor Agencije; o predlogu za pobot terjatev,
v kolikor vrednost terjatev, ki se ponuja v
pobot, ne presega tolarske protivrednosti 1
(enega) milijona DEM; o umiku tožb, pripoznavi tožbenih zahtevkov, odpovedi tožbenim zahtevkom in sklenitvi poravnav, v
kolikor vrednost tožbenih zahtevkov ne presega tolarske protivrednosti 1 (enega) milijona DEM; o podpisu terjatev: do 10.000
(desettisoč) DEM uprava banke, od 10.001
(desettisoč ena) DEM do 100.000 (stotisoč)
DEM uprava banke, vendar se seznam odpisanih terjatev najmanj trimesečno posreduje nadzornemu odboru v vednost, nad
100.001 (stotisoč ena) DEM odloča nadzorni odbor Agencije. Predlaga v sprejem zboru banke: določitev okvirjev posamičnih izdaj lastnih vrednostnih papirjev v tekočem
letu, v kolikor vrednost posamezne emisije
presega 15 % (petnajst odstotkov) osnovnega kapitala banke; odločitev o vlaganju in
odtujevanju kapitalskih deležev nad 100.000
(stotisoč) DEM v banke kot tudi v druge
pravne osebe in organizacije; prokurista Pišek Drago, Maribor, Gregorčičeva 27, in
Jakovac Štefan, Kamnica, Na Jelovcu 7,
imenovana 27. 7. 1994, zastopata banko samo skupaj s predsednikom ali s članom
uprave banke.

Rg-38180
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00265 z dne 23. 4. 1996 pod
št. vložka 1/09854/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5939461
Firma: RTI, znanstveno raziskovalne,
tehnične in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: RTI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Ptujska cesta 184
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelji: Ahman Ivan, Šentilj v Slovenskih goricah, Šentilj 17, Kogler Robert,
Maribor, Borova vas 21, Langus Kokol Jasna, Maribor, Ul. heroja Mešere in Spasiča
2, Pihler Marjan, Maribor, Ljubljanska 25,
Plemenitaš Borislav, Maribor, Borštnikova
47, Prašnički Manja Žarka, Maribor, Plečnikova 9, in Volf Valter, Maribor, Cesta
Proletarskih brigad 62, vstopili 19. 2. 1996,
vložili po 220.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kogler Robert, ki zastopa družbo z omejitvijo, da potrebuje soglasje skupščine pri
nabavi in prodaji osnovnih sredstev nad
vrednostjo 20.000 DEM oziroma v tolarski
protivrednosti 1,800.000 SIT, in prokuristka Langus Kokol Jasna, ki zastopa družbo z
enakimi pooblastili kot direktor, imenovana
19. 2. 1996.
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in analize; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-38182
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00171 z dne 22. 4. 1996 pri

Rg-38186
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01098 z dne 14. 4. 1996
pri subjektu vpisa NOVA KREDITNA
BANKA MARIBOR, d.d., sedež: Vita
Kraigherja 4, Maribor, pod vložno št.
1/09242/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo pooblastil uprave banke
in njihovih omejitev s temile podatki:
Matična št.: 5860580
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član
uprave Hazabent Andrej, Miklavž, Ulica
svobode 63, imenovan 20. 9. 1995, kot predsednik uprave banke zastopa banko brez
omejitev, razen naslednje omejitve: banko
predstavlja, zastopa in podpisuje uprava
banke skupno. Odloča: o nakupu in prodaji
vrednostnih papirjev, z upoštevanjem letnih
okvirjev, ki jih določi upravni odbor Agencije, o izdaji lastnih vrednostnih papirjev, v
kolikor vrednost posamezne emisije teh
vrednostnih papirjev ne presega (petnajst
odstotkov) 15 % osnovnega kapitala banke;
o nakupu, prodaji in odpisu ter najemu osnovnih sredstev in opreme banke, če njihova vrednost ne presega tolarske protivrednosti 1 (enega) milijona DEM, s tem da o
vseh realizacijah sproti obvešča upravni odbor Agencije; o predlogu za pobot terjatev,
v kolikor vrednost terjatev, ki se ponuja v
pobot, ne presega tolarske protivrednosti 1
(enega) milijona DEM; o umiku tožb, pripoznavi tožbenih zahtevkov, odpovedi tožbenim zahtevkom in sklenitvi poravnav, v
kolikor vrednost tožbenih zahtevkov ne presega tolarske protivrednosti 1 (enega) milijona DEM; o odpisu terjatev: do 10.000 (desettisoč) DEM uprava banke, od 10.001 (desettisoč ena) DEM do 100.000 (stotisoč)
DEM uprava banke, vendar se seznam odpisanih terjatev najmanj trimesečno posreduje nadzornemu odboru v vednost, nad
100.001 (stotisoč ena) DEM odloča nadzorni odbor Agencije. Predlaga v sprejem zboru banke: določitev okvirjev posamičnih izdaj lastnih vrednostnih papirjev v tekočem
letu, v kolikor vrednost posamezne emisije
presega 15 % (petnajst odstotkov) osnovnega kapitala banke; odločitev o vlaganju in
odtujevanju kapitalskih deležev nad 100.000
(stotisoč) DEM v banke kot tudi v druge
pravne osebe in organizacije; Tolar Božidar, Maribor, Ljubljanska 1a, imenovan
20. 9. 1995, odloča: o nakupu in prodaji
vrednostnih papirjev, z upoštevanjem letnih
okvirjev, ki jih določi upravni odbor Agen-

Rg-38187
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01017 z dne 15. 4. 1996
pri subjektu vpisa NOVA KREDITNA
BANKA MARIBOR, d.d., sedež: Vita
Kraigherja 4, Maribor, pod vložno št.
1/09242/00 vpisalo v sodni register tega sodišča skrajšano firmo, spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5860580
Skrajšana firma: NOVA KBM, d.d.
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 6512
Drugo denarno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.
Pod šifro J 65.12 banka opravlja naslednje dejavnosti:
1. sprejemanje vseh vrst denarnih vlog
pravnih in fizičnih oseb,
2. dajanje kreditov,
3. opravljanje poslov plačilnega prometa,
4. poslovanje s tujimi plačilnimi sredstvi,
5. prevzemanje in dajanje poroštev in garancij ter sprejemanje drugih obveznosti za
svoje komitente, ki se lahko izpolnijo v denarju v skladu z vsakokratnimi sklepi oziroma pooblastili banke,
6. odkupovanje čekov in menic.
Pod šifro J 65.12 banka opravlja naslednje dejavnosti:
1. nakup in prodaja vrednostnih papirjev
domačih izdajateljev,
2. nakup in izterjava terjatev,
3. hramba vrednosti.
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Rg-38190
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00320 z dne 18. 4. 1996 pod
št. vložka 1/09846/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5939801
Firma: FILUM, podjetje za proizvodnjo in prodajo polnjenih žic, d.o.o.
Skrajšana firma: FILUM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Selnica ob Dravi, Mariborska
cesta 45a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cajnko Alojz, Maribor, Štihova ulica 4, vstop 28. 3. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cajnko Alojz, imenovan 28. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2733 Hladno profiliranje; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5170 Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Polževa 13b, Ajdovščina, pod vložno št.
1/01047/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo sedeža, vstop novega družbenika in spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5390958
Sedež: Ajdovščina, Grivška pot 25d
Osnovni kapital: 1,555.000 SIT
Ustanovitelja: Vrčon Miroslav, Ajdovščina, Plače 47, in Pregelj Roman, Ajdovščina,
Polževa 13b, vstopila 15. 5. 1990, vložila po
777.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata;
Pregelj Jožica, izstopila 12. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Pregelj Jožica, razrešena 12. 5.
1994; direktor Pregelj Roman, imenovan
12. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

vanje s področja zobozdravstvenih storitev in izdelava zobnoprotetičnih nadomestkov, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Podsabotin 53b, Kojsko, pod vložno št.
1/02261/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in sedeža, vstop in izstop družbenika, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5646456
Firma: SOSIČ, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: SOSIČ, d.o.o., Nova
Gorica
Sedež: Nova Gorica, Vipavska 13, Rožna dolina
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Macakanja Milan, izstop
30. 12. 1994; Sosič Igor, Sežana, Cesta na
Lenivec 12, vstop 30. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Macakanja Milan, razrešen 30. 12.
1994; direktor Sosič Igor, imenovan 30. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 13. 7. 1995: 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

Rg-38191
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00038 z dne 18. 4. 1996 pri
subjektu vpisa
OSNOVNA ŠOLA
ŠMARTNO NA POHORJU, p.o., sedež:
Šmartno na Pohorju 4, Šmartno na Pohorju, pod vložno št. 1/00273/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča organiziranje javnega zavoda, spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5089425
Firma: OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO
NA POHORJU
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Šmartno na Pohorju, Šmartno
na Pohorju 24a
Osnovni kapital: 53,032.000 SIT
Ustanoviteljica: Občina Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, vstop 31. 3. 1992, vložek 53,032.000
SIT, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Potisk Nevenka, Šmartno na Pohorju 22, imenovana 3. 10. 1995, zastopa
šolo kot ravnateljica; direktor Bliberšek
Franc, njegov namestnik Sekol Željko in
računovodkinja Cvilak Ivica, razrešeni 10.
10. 1976.
Dejavnost, vpisana 1. 4. 1996: 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

NOVA GORICA
Rg-11846
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 9400838 z dne 7. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ERKO, d.o.o., Podjetje za
elektro, računalniške, kovinske in organizacijske storitve, Ajdovščina, sedež:

Rg-14019
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/00705 z dne 5. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ARTIS, trgovina in gostinstvo, p.o., Most na Soči, sedež: Most
na Soči 74, Most na Soči, pod vložno št.
1/02023/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o., spremembo firme ter uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5561159
Firma: ARTIS, Trgovina in gostinstvo,
d.o.o., Most na Soči
Skrajšana firma: ARTIS, d.o.o., Most
na Soči
Osnovni kapital: 2,351.121 SIT
Ustanovitelj: Močnik Nikolaj, Most na
Soči 74, vstop 22. 11. 1991, vložek
2,351.121 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-20276
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/00933 z dne 6. 7. 1995 pri
subjektu vpisa FONEX, podjetje za storitvene dejavnosti in razvoj, d.o.o., Cerkno, sedež: Trg 31. divizije 6, Cerkno, pod
vložno št. 1/01673/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme in sedeža, vstop
družbenika, spremembo zastopnika in uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5608376
Firma: FONEX LAHARNAR & Co.,
Družba za storitvene dejavnosti in razvoj, d.n.o., Cerkno
Skrajšana firma: FONEX LAHARNAR
& Co., d.n.o., Cerkno
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Cerkno, Sedejev trg 2
Ustanovitelja: Laharnar Darko, vstopil
5. 2. 1991, in Laharnar Branka, vstopila
17. 5. 1994, oba iz Cerknega, Sedejev trg 2,
vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Laharnar Darku, ki je bil razrešen 16. 5. 1994.
Rg-20288
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02452 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa Dr. MACAKANJA, Sveto-
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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; 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; 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 Poslovanje 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; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Ustanovitelja: Mervič Silverij, vstopil
18. 10. 1990, in Mervič Milena, vstopila 24.
5. 1994, oba iz Mosta na Soči 10, vložila po
1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem; Pagon Ervin, izstopil 24.
5. 1994.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mervič Silverij, razrešen 23. 5. 1994 kot direktor in imenovan za družbenika, in družbenica Mervič Milena, imenovana 24. 5. 1994 –
zastopata družbo brez omejitev.

Rg-20318
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/00983 z dne 26. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ZELENC, d.o.o., Podjetje
za inženiring in marketing, Spodnja Idrija, sedež: Mladinska 6, Spodnja Idrija,
pod vložno št. 1/03115/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., pristop družbenika, spremembo firme in sedeža, razširitev dejavnosti, uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5767245
Firma: ZELENC & ZELENC, d.n.o.,
Podjetje za inženiring in marketing, Idrija
Skrajšana firma: ZELENC & ZELENC,
d.n.o., Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Idrija, Henrika Freyerja 11
Ustanovitelja: Zelenc Drago, vstopil
29. 5. 1993, in Zelenc Mojca, vstopila 29. 4.
1994, oba iz Spodnje Idrije, Mladinska 6,
vložila po 53.708,50 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zelenc Mojca, imenovana 29. 4. 1994, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnica direktorja.
Dejavnost družbe se razširi za: kozmetične storitve (nega obraza, limfna drenaža
in druge storitve s področja nege in oblikovanja telesa).
Rg-21493
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01046 z dne 14. 8. 1995 pri
subjektu vpisa AGROTEKS, Kmetijstvo
in trgovina, d.o.o., Most na Soči, sedež:
Most na Soči 10, Most na Soči, pod vložno
št. 1/01324/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje družbe iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, izstop in vstop
družbenika, spremembo zastopnika in uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5438713
Firma: AGROTEKS MERVIČ & Co.,
Kmetijstvo in trgovina, d.n.o., Most na
Soči
Skrajšana firma: AGROTEKS MERVIČ & Co., d.n.o., Most na Soči
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Rg-23794
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/00692 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu vpisa MISTA, d.o.o., Marketing,
Inženiring, Svetovanje, Trgovina, Ajdovščina, Štrancarjeva 13, Ajdovščina, sedež: Štrancarjeva 13, Ajdovščina, pod
vložno št. 1/02804/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, vstop družbenika in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5712815
Firma: MISTA, d.o.o., Marketing, inženiring, svetovanje, trgovina, Ajdovščina
Osnovni kapital: 1,640.000 SIT
Ustanovitelja: Boscarol Bojana, vstopila
20. 5. 1993, in Boscarol Pavel, vstopil 16. 4.
1994, oba iz Ajdovščine, Štrancarjeva 13,
vložila po 820.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Boscarol Bojana, razrešena 16. 4.
1994; direktor Boscarol Pavel, imenovan
16. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-23800
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00360 z dne 25. 9. 1995 pri
subjektu vpisa MD METALLI, Podjetje
za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Podraga, sedež: Podraga 70, Podnanos, pod vložno št. 1/02250/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča izstop družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5588499
Ustanovitelja: Lavrenčič Miloš, Podnanos, Podraga 70, in Trošt Drago, Vipava,
Slap 3e, vstopila 4. 12. 1991, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-23803
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02287 z dne 22. 9. 1995 pri
subjektu vpisa NORD EST METALLI,
Podjetje za proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., Podraga, sedež: Podraga 70, Podnanos, pod vložno št. 1/02250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in skrajšane firme,
izstop družbenika in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5588499
Firma: MD METALLI, Podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Podraga
Skrajšana firma: MD METALLI, d.o.o.,
Podraga
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Lavrenčič Miloš, Podna-
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nos, Podraga 70, vložek 360.000 SIT, Trošt
Drago, Vipava, Slap 3e, vložek 360.000 SIT,
in NORD EST METALLURGICA di Giorgio BORSARI, Pordenone, Italia, 33098
Valvasone, vložek 780.000 SIT – vstopili 4.
12. 1991, odgovornost: ne odgovarjajo; Žibert Tomo, izstopil 25. 2. 1993.
Dejavnost, vpisana 22. 9. 1995: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 2710 Proizvodnja železa, jekla,
ferozlitin po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje;
2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733
Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice;
2735 Druga primarna predelava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin, zunaj standardov ECSC; 2742 Proizvodnja aluminija;
2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra;
2744 Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja
drugih neželeznih kovin; 2751 Litje železa;
2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 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 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; 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; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 3410 Proizvodnja
motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje;
3611 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 3550 Proizvodnja drugih vozil, 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.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 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; 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 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 Tr-

govina 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; 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;
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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; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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; 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.

o gospodarskih družbah in spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5402387
Sedež: Solkan, Borisa Kalina 33
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vitežnik Silvana, Solkan, B. Kalina 33, vstop 10. 9. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo
kreditno posredništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-23808
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00477 z dne 19. 9. 1995 pod
št. vložka 1/03533/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5914124
Firma: BERMUDA, Gostinstvo in turizem, d.o.o., Cerkno
Skrajšana firma: BERMUDA, d.o.o.,
Cerkno
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cerkno, Trg prekomorskih brigad 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Koncut Sergej, Cerkno,
Sedejev trg 5, Peternelj Damjan, Cerkno,
Trg prekomorskih brigad 8, in Cvek Boštjan, Cerkno, Bukovo 9, vstopili 23. 8. 1995,
vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Koncut Sergej, ki zastopa družbo
brez omejitev, ter Peternelj Damjan in
Cvek Boštjan, ki zastopata družbo brez
omejitev kot namestnika direktorja, imenovani 23. 8. 1995.
Dejavnost, vpisana 19. 9. 1995: 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterjo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7440 Ekonomska propaganda; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Rg-23810
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01064 z dne 19. 9. 1995 pri
subjektu vpisa METRO, Mednarodna trgovina, d.o.o., Nova Gorica, sedež: XXX.
divizije 13, Nova Gorica, pod vložno št.
1/01148/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom

Rg-23829
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01204 z dne 12. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ZIP CAJNKAR, podjetje
za zastopanje in posredovanje, p.o., Tolmin, sedež: Brunov drevored 6, Tolmin,
pod vložno št. 1/01759/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah,
preoblikovanje iz p.o. v d.o.o., spremembo
firme in skrajšane firme ter razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5516501
Firma: ZIP CAJNKAR, Podjetje za zastopanje in posredovanje, d.o.o., Tolmin
Skrajšana firma: ZIP CAJNKAR, d.o.o.,
Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,849.632 SIT
Ustanovitelj: Cajnkar Ivan, Tolmin, Brunov drevored 6, vstop 20. 8. 1991, vložek
1,849.632 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe se razširi na: posredovanje pri prometu z nepremičninami.
Rg-23833
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02022 z dne 12. 9. 1995 pri
subjektu vpisa HYPORT, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Nova Gorica, sedež: IX.
korpus 96, Nova Gorica, pod vložno št.
1/01208/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
vstop družbenika, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5410754
Firma: HYPORT, Inženiring-proizvodnja-trgovina, d.o.o., Nova Gorica
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelja: Remec Slavko, vstopil
14. 9. 1990, Remec Romana, vstopila
23. 11. 1994, oba iz Nove Gorice, Prvomajska 45, vložila po 5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Remec Romana, imenovana 23. 11.
1994.
Dejavnost, vpisana 12. 9. 1995: 1120
Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in
zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč;
1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin,
d.n.; 2852 Splošna mehanična dela; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2960 Proizvodnja orožja in streliva; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;

Rg-23843
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02438 z dne 8. 9. 1995 pri
subjektu vpisa TECNOMAR, d.o.o., Servis hladilnih naprav, Ozeljan, sedež: Ozeljan 31a, Šempas, pod vložno št.
1/02643/00 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.: 5675928
Osnovni kapital: 1,517.000 SIT
Ustanovitelj: Tribušon Marko, Šempas,
Ozeljan 31a, vstop 22. 9. 1992, vložek
1,517.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 8. 9. 1995: 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
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ogrevanje; 2852 Splošna mehanična dela;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 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; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 6024 Cestni
tovorni promet.

Matična št.: 5388724
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gregorc Marko, Šempeter,
Ivana Suliča 6c, vstop 22. 6. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

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 na podlagi predhodnega
soglasja skupščine družbe.
Dejavnost, vpisana 5. 9. 1995: 5010 Trgovina z motornimi vzili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 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; 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; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 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; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-23844
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01021 z dne 8. 9. 1995 pri
subjektu vpisa KUPROS, Podjetje za popravilo in servisiranje električnih aparatov in naprav s trgovino, d.o.o., Prvačina,
sedež: Prvačina 121b, Dornberk, pod vložno št. 1/02099/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah, pristop
novega družbenika in imenovanje namestnika direktorja s temile podatki:
Matična št.: 5563305
Osnovni kapital: 1,891.000 SIT
Ustanovitelji: Leban Viljem, vstopil
17. 1. 1992, in Leban Neva, vstopila 20. 5.
1994, oba iz Dornberka, Prvačina 121b, vložila po 945.500 SIT, odgovornost. ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Leban Neva, imenovana 20. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnica direktorja.
Rg-23845
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/00987 z dne 8. 9. 1995 pri
subjektu vpisa TIM – MLAKAR, d.o.o.,
Trgovina instalacije montaža, Idrija, sedež: Lapajnetova 9, Idrija, pod vložno št.
1/01641/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5483131
Osnovni kapital: 4,929.703 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Jože, Cerkno, Otalež 39a, vstop 24. 3. 1991, vložek 4,929.703
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-23849
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/00507 z dne 7. 9. 1995 pri
subjektu vpisa GTRONICS-ELECTRIC &
ELECTRONIC ASSISTANCE, Projektiranje, svetovanje, servis, d.o.o., Šempeter
pri Gorici, sedež: Ivana Suliča 6c, Šempeter pri Gorici, pod vložno št. 1/01056/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:

Rg-23851
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00467 z dne 7. 9. 1995 pod
št. vložka 1/03529/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5915074
Firma: MEGATERM, Trgovina in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: MEGATERM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šempeter pri Gorici, Goriške
fronte 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Birsa Dorjan, Branik, Preserje 14b, vložil 1,350.000 SIT, in Stres
Andrej, Nova Gorica, C. 15. septembra 1,
vložil 150.000 SIT – vstopila 18. 8. 1995,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Birsa Darjan, imenovan 18. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 9. 1995: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 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; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom.
Rg-23854
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02065 z dne 5. 9. 1995 pri
subjektu vpisa VOZILA GORICA, Proizvodnja, trgovina, storitve, servisiranje
in obrtna dejavnost, d.o.o., Šempeter pri
Gorici, sedež: Goriške fronte 46, Šempeter, pod vložno št. 1/00151/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo pooblastil zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5041031
Firma: VOZILA GORICA, Proizvodnja, trgovina, storitve, servisiranje in
obrtna dejavnost, d.o.o.
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 2. 10. 1992, vložek 1.322,436.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Možina Vasilij, Šempeter pri Gorici,
F. Baliča 17, ki od 20. 12. 1994 zastopa

Rg-23858
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01607 z dne 4. 9. 1995 pri
subjektu vpisa DABO, Inženiring, proizvodnja, trgovina, d.o.o., Brje, sedež: Brje 17b, Dobravlje, pod vložno št.
1/00559/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in sedeža, vstop in izstop družbenikov, spremembo dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5318475
Firma: BIRO 93, Inženiring, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Vipava
Skrajšana firma: BIRO 93, d.o.o., Vipava
Sedež: Vipava, Gradiška 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Birsa Oskar, izstopil
12. 7. 1994; Škrlj Bojan in Škrlj Alenka,
oba iz Vipave, Duplje 31, vstopila 12. 7.
1994, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Birsa Oskar, razrešen 12. 7. 1994;
direktorica Škrlj Alenka, imenovana 12. 7.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost se razširi na: požarni inženiring, svetovanje in druge storitve s področja
požarnega varstva ter izdelavo gasilsko tehničnih sredstev in naprav.
Rg-23859
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02066 z dne 1. 9. 1995 pri
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subjektu vpisa Lesna industrija Idrija,
d.o.o. Spodnja Idrija, sedež: Spodnja Idrija, Spodnja Idrija, pod vložno št.
1/00130/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo pooblastil
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5002079
Firma: Lesna industrija Idrija, d.o.o.
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 24. 9. 1992, vložek 281,054.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kenk Jože, Črni vrh nad Idrijo, Črni
vrh 108, ki od 22. 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 na podlagi predhodnega soglasja
skupščine družbe.
Dejavnost, vpisana 1. 9. 1995: 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7415 Upravljanje s holding družbami.

na-storitve, d.o.o., Vitovlje, sedež: Vitovlje 45c, Šempas, pod vložno št. 1/02743/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in skrajšane firme ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5692121
Firma: VITRA, d.o.o., Transport-trgovina-storitve
Skrajšana firma: VITRA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelj: Ličen Primož, Šempas, Vitovlje 45c, vstop 9. 12. 1992, vložek
1,520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 23. 10. 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; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
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; 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.133,440.000 SIT
Ustanovitelji: ISKRA ROTOMATIKA,
p.o., izstopila 29. 5. 1995; Sklad Republike
Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložek 226,680.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek 113,340.000 SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
113,340.000 SIT, udeleženci iz naslova interne razdelitve delnic, vložek 226,680.000
SIT, in udeleženci iz naslova notranjega odkupa delnic, vložek 453,400.000 SIT – vstopili 29. 5. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Svetlik Edvard, Idrija, Ivanke Ferjančič 4, razrešen in ponovno imenovan 10.
7. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Krapš Rejc Andrejka, Seljak Iztok in Lapajne Dušan, vstopili 29. 5. 1995.
Dejavnost, vpisana 24. 10. 1995: 6521
Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 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; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpis lastninskega preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00368/00631 – 1995/MR z dne 29. 8. 1995.

Rg-23860
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01807 z dne 1. 9. 1995 pri
subjektu vpisa VOZILA GORICA, Proizvodnja, trgovina, storitve, servisiranje
in obrtna dejavnost, d.o.o., Šempeter pri
Gorici, sedež: Goriške fronte 46, Šempeter, pod vložno št.1 /00151/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5041031
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Edelbaher Maks, razrešen 31. 10.
1994; direktor Možina Vasilij, Šempeter pri
Gorici, F. Baliča 17, imenovan 2. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-25708
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00464 z dne 23. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ROBIN, Radio in televizija, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Tolminskih
puntarjev 12, Nova Gorica, pod vložno št.
1/01067/00 vpisalo v sodni register tega sodišča izstop družbenika, spremembo poslovnega deleža in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5394848
Ustanovitelja: Gregorič Jordana, izstop
24. 7. 1995; Gregorič Aljoša, Nova Gorica,
Damber 44, vstop 24. 7. 1995, vložek
678.770 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 2215
Drugo založništvo; 9220 Radijska in televizijska dejavnost.
Rg-25709
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01989 z dne 23. 10. 1995 pri
subjektu vpisa VITRA, transport-trgovi-

Rg-25710
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00537 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa HOLDING HIDRIA, p.o.,
Podjetje za ustanavljanje in upravljanje
družb, Sp. Kanomlja 23, Sp. Idrija, sedež:
Spodnja Kanomlja 23, Spodnja Idrija,
pod vložno št. 1/00242/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, vstop in izstop
družbenikov, kapital, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo pooblastil zastopnika, nadzorni svet
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5313546
Firma: HOLDING HIDRIA, d.d., Podjetje za ustanavljanje in upravljanje
družb, Spodnja Idrija
Skrajšana firma: HOLDING HIDRIA,
d.d., Spodnja Idrija

Rg-25711
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00550 z dne 23. 10. 1995 pri
subjektu vpisa Mco – INT., d.o.o., Nova
Gorica, Poslovna enota Kranj, sedež: Kolodvorska 1, Kranj, pod vložno št.
1/02770/01 vpisalo v sodni register tega sodišča popravo oziroma dopolnitev sklepa z
dne 18. 10. 1995 z vpisom omejitev zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5695724
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Prek Bojan, Preddvor 68b, imenovan 13. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev, razen v primeru sklepanja poslov, katerih vrednost presega 1,000.000 SIT, ko je
za veljavnost posla potrebno predhodno pisno soglasje vsaj treh družbenikov.
Rg-25712
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00535 z dne 23. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MIT, Marketing, inženiring, trgovina, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Gradnikove brigade 19, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00319/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5292522
Sedež: Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4
Dejavnost, vpisana 23. 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 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; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 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;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-25715
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00481 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa IKA, Industrijska konfekcija, Ajdovščina, d.d., sedež: Tovarniška
24, Ajdovščina, pod vložno št. 1/00050/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, osnovni kapital,
vstop in izstop družbenikov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, nadzorni svet, spremembo pooblastil zastopnice in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5144124
Osnovni kapital: 72,759.000 SIT
Ustanovitelji: IKA, p.o., Ajdovščina, in
zaposleni delničarji, izstopili 28. 2. 1995;
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
15, vložek 6,671.000 SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 6,671.000 SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložek 13,343.000 SIT, delavci po
interni razdelitvi, vložek 13,343.000 SIT,
delavci po notranjem odkupu; vložek
26,685.000 SIT, in obstoječi delničarji, vložek 6,046.000 SIT – vstopili 28. 2. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vrčon Nada, Ajdovščina, Plače 47, razrešena
28. 2. 1995 kot predsednica upravnega odbora in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.
Članice nadzornega sveta: Rot Erna,
Krašna Suzana in Škvarč Marija, vstopile
28. 2. 1995.
Dejavnost, vpisana 25. 10. 1995: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00391/00511 – 1995/JM z dne 1. 9. 1995.

zvezi z nakupom, prodajo in najemom nepremičnin ter najemanjem ali dajanjem posojil, ne glede na vrednost posla, ko je za
veljavnost posla potrebno predhodno pisno
soglasje družbenika družbe, in prokurist
Quinto Simone, Montebello Vicentino, Via
Manzoni 2, oba imenovana 29. 9. 1995.
Dejavnost, vpisana 25. 10. 1995: 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 in tehničnih steklenih izdelkov; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-25713
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02371 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa PRIMET, Trgovina in zastopanje, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Vipavska c. 13, Nova Gorica, pod vložno št.
1/02766/00 vpisalo v sodni register tega sodišča izstop družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5692806
Ustanovitelj: Hvala Robert, Volčja Draga 90a, vstop 28. 10. 1992, vložek 1,603.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; ACS S.R.L.
Gorizia, izstop 29. 9. 1994.
Rg-25714
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01870 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa FOND, finančna družba,
d.d., Idrija, sedež: Vojkova 10, Idrija, pod
vložno št. 1/02048/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta z zakonom
o gospodarskih družbah, nadzorni svet in
spremembo pooblastil zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5557801
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Močnik Nikolaj, Idrija, Kovačev rovt 37, razrešen 4. 12. 1994 kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kacin Franc,
Kleindienst Jurij in Petrič Stojan, vstopili
26. 3. 1995.

Rg-25716
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00536 z dne 25. 10. 1995
pod št. vložka 1/03538/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5920833
Firma: ECOGLASS, Proizvodnja stekla, d.o.o.
Skrajšana firma: ECOGLASS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Renče, Žigoni 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: FINVETRO S.p.A., Torino, Via Marco Pollo 24, vstop 29. 9. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Boškin Sonja, Renče, Žigoni 41, ki
zastopa družbo brez omejitev, razen v primeru sklepanja poslov, katerih vrednost presega 1,500.000 SIT, ter sklepanja poslov v

Rg-25717
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02558 z dne 26. 10. 1995 pri
subjektu vpisa UFF, Lesna industrija, Bovec, d.o.o., sedež: Industrijska cona 4, Bovec, pod vložno št. 1/03273/00 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.: 5800994
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kašca Fabjan, izstopil
11. 2. 1995; Universal Furniture Factors Limited, Lincoln LN6 5UU, 48 Lincoln Road,
vložek 30.000 SIT, Kenda Slavica, Bovec,
Dvor 56, vložek 150.000 SIT, Kenda Vladko, Bovec, Dvor 56, vložek 150.000 SIT,
Komac Danijel, Bovec, Dvor 47, vložek
150.000 SIT, Kravanja Boris, Bovec, Dvor
12, vložek 420.000 SIT, Kravanja Edvin,
Bovec, Trenta 28, vložek 150.000 SIT, Makuc Matjaž, Bovec, Dvor 13, vložek 150.000
SIT, Vencelj Dragica, Bovec, Brdo 66, vložek 150.000 SIT, in Vitez Vasja, Bovec,
Čezsoča 144, vložek 150.000 SIT – vstopili
1. 3. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 26. 10. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5115
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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; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom.

nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4531 Električne inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 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; 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; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Matična št.: 5464064
Osnovni kapital: 12,240.000 SIT
Ustanovitelj: Bragato Boris, Nova Gorica, Cankarjeva 62, vstop 30. 1. 1991, vložek 12,240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 19. 10. 1995: 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; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 2852 Splošna mehanična dela;
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; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 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 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; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 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,

Rg-25718
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01563 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa CARGO LINE, d.o.o., Prevozniške storitve, Šempeter pri Gorici, sedež: Ivana Suliča 8b, Šempeter pri Gorici, pod vložno št. 1/03004/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in
kapitala z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5750440
Osnovni kapital: 1,647.000 SIT
Ustanovitelja: Milenkovič Milan, Šempeter pri Gorici, Ivana Suliča 8b, vložek
1,536.750 SIT, in Pašič Naser, Mostar, BiH,
Rudarska 50, vložek 110.250 SIT – vstopila
5. 1. 1993, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-25719
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00531 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa AVTOSERVIS GORICA,
Servisne storitve, trgovina, tehnični pregledi, d.d., sedež: Vojkova 49, Nova Gorica, pod vložno št. 1/00526/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5238803
Člani nadzornega sveta: Mozetič Lucija
in Peče Ljubo, vstopila 25. 9. 1995; Nemec
Jožef, vstopil 5. 9. 1995; Babič Gregor,
Boškin Lucija in Stepančič Vekoslav, izstopili 25. 9. 1995.
Rg-25721
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02244 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TEKNOLES, Proizvodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Tolmin, sedež:
Prapetno 21, Tolmin, pod vložno št.
1/02637/00 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.: 5676347
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Marvin Flavio, Gorizia, Via
Matajur 12, vstop 17. 8. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mansotti Fabrizzio, izstop 27. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 27. 10. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa in 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 sedež-

Rg-25722
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00450 z dne 19. 10. 1995 pri
subjektu vpisa BANKA VIPA, d.d., Nova
Gorica, sedež: Kidričeva 7, Nova Gorica,
pod vložno št. 1/02492/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5616158
Člani nadzornega sveta: Božič Igor, Devetak Edvin, Golob Valentin, Krapš Rejc
Andra, Makuc Darko, Martelanc Miran,
Štrukelj Teodor, Uršič Vladimir in Kodrič
Anton, vstopili 22. 5. 1995.
Rg-25723
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02312 z dne 19. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TERMOMAX, proizvodnja, marketing, trgovina in zastopstva,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Gradnikove
brigade 6, Nova Gorica, pod vložno št.
1/01565/00 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:
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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; 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; 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; 6512 Drugo denarno posredništvo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 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.; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7411 Pravno svetovanje; 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; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

vložek 66,666.000 SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 22,838.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana,
Kolodvorska
15,
vložek
22,838.000 SIT, udeleženci interne razdelitve, vložek 45,676.000 SIT, in udeleženci
notranjega odkupa, vložek 24,686.000 SIT
– vstopili 20. 7. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kukanja Marija, razrešena 20. 7. 1995 kot vodja računovodske službe; Mervič Darjo, Nova Gorica, Cesta 15. septembra 16, razrešen
20. 7. 1995 kot direktor in imenovan za
začasnega direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Semolič Albert,
Grosar Anica in Rijavec Vera, vstopili
20. 7.1995.
Dejavnost, vpisana 19. 10. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo, 5170 Druga trgovina na debelo.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00089/00142 – 1995/ST.

daji 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; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 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; 6521
Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.

Rg-25724
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00522 z dne 19. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MODA, trgovsko podjetje,
p.o., Nova Gorica, sedež: Kidričeva 18,
Nova Gorica, pod vložno št. 1/00065/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme in
ustanoviteljev, kapital, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
spremembo zastopnikov, nadzorni svet in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5025168
Firma: MODA, Trgovsko podjetje, d.d.,
Nova Gorica
Skrajšana firma: MODA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 228,380.000 SIT
Ustanovitelji: MANUFAKTURA, Trgovsko podjetje, Nova Gorica, p.o., izstop
20. 7. 1995; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložek
45,676.000 SIT, Sklad Republike Slovenije
za razvoj – delnice za notranji odkup v naslednjih 4 letih, Ljubljana, Kotnikova 28,

Rg-25725
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00246 z dne 19. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MARVELCHEM, Trgovina in storitve, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Erjavčeva 26b, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/03184/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža ter razširitev in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5789664
Firma: MARVELCHEM, Trgovina in
proizvodnja, d.o.o., Nova Gorica
Sedež: Nova Gorica, Prvomajska 39
Dejavnost, vpisana 19. 10. 1995: 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, 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; 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; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
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Rg-25728
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/00939 z dne 23. 10. 1995 pri
subjektu vpisa COLOMBO, Ribiška oprema, d.o.o., Miren, sedež: Miren 11, Miren, pod vložno št. 1/02293/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, vstop družbenika, spremembo zastopnika in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5597404
Osnovni kapital: 1,564.841 SIT
Ustanovitelja: Colombo Giorgio, vstopil
3. 2. 1992, vložil 792.754 SIT, in Colombo
Giovanni, vstopil 20. 4. 1994, vložil 772.087
SIT, oba iz Gorice, Piazza Cavour N. 7,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Colombo Giovanni, ki kot namestnik direktorja zastopa družbo brez omejitev in prokurist
Terpin Giovanni, Gorica, Via G. Rossini N.
4, imenovana 5. 9. 1995.
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo 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;
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 ob-

lačili 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; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 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.; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 71401 Izposojanje športne opreme;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 5274 Druga popravila, d.n.;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-25732
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02191 z dne 16. 10. 1995 pri
subjektu vpisa BRUNO & IVI, usposabljanje voznikov, Spodnja Idrija, d.o.o., sedež: Spodnja Idrija 52c, Spodnja Idrija,
pod vložo št. 1/01459/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in sedeža, izstop družbenika, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5454425
Firma: ANDRAŽ, d.o.o., usposabljanje
voznikov
Skrajšana firma: ANDRAŽ, d.o.o.
Sedež: Idrija, Beblerjeva 6
Osnovni kapital: 1,576.000 SIT
Ustanovitelj: Kuštrin Ivan, Idrija, Boška
Dedejiča 6, vstop 15. 10. 1990, vložek
1,576.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kopač Bruno, izstop 20. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kopač Bruno, razrešen 20. 12. 1994;
Kuštrin Ivan, razrešen 20. 12. 1994 kot družbenik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 10. 1995: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

Rg-25735
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01185 z dne 17. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MAB EXPORT, Steklo in
steklarska oprema, uvoz-izvoz, trgovina,
proizvodnja, transport, špedicija, d.o.o.,
Vrtojba, sedež: Opekarniška 29, Vrtojba,
Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/01989/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in skrajšane firme ter razširitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5547199
Firma: MAB EXPORT, Steklo in steklarska oprema, d.o.o., Vrtojba
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jasnič Albin, vložil
1,050.000 SIT, in Horvat Jasnič Barbara,
vložila 450.000 SIT, oba iz Šempetra pri
Gorici, Opekarniška 29, Vrtojba, vstopila
15. 12. 1991, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost se razširi na: skladiščne storitve in storitve manipulacije blaga, špediterske storitve v domačem in mednarodnem
prometu; uvoz in izvoz vsega živilskega in
neživilskega blaga; storitve ekonomske propagande ter komercialnega in tehničnega
svetovanja, računovodske storitve in storitve obdelave podatkov; vse gostinske in turistične storitve, menjalniške storitve.

NOVO MESTO
Rg-30314
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00445 z dne 28. 12. 1995
pri subjektu vpisa MERCATOR – STANDARD, trgovinsko podjetje, d.d., sedež:
Glavni trg 3, Novo mesto, pod vložno št.
1/00921/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev MERCATOR-STP Metlika,
d.d., in MERCATOR-GRADIŠČE, d.d.,
spremembo firme, sedeža, zastopnika, nadzornega sveta, statuta, dejavnosti in kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5002451
Firma: MERCATOR – DOLENJSKA,
trgovina, storitve, d.d.
Skrajšana firma: MERCATOR – DOLENJSKA, d.d.
Sedež: Novo mesto, Livada 8
Osnovni kapital: 891,480.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,
d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstop 5. 12.
1989, vložek 891,480.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Hribar Stanislav, Novo mesto, Ljubljanska ce-
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sta 52, razrešen 27. 12. 1995 kot direktor in
imenovan za zastopnika, ki kot predsednik
uprave družbe zastopa družbo z omejitvijo,
da 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; ter
člana uprave Videtič Janez, Metlika, Cesta
bratstva in enotnosti 34, in Jevnikar Franc,
Mirna, Gubčeva 18, imenovana 27. 12.
1995, vsak od njiju zastopa družbo s svojega področja po pooblastilu predsednika
uprave.
Člani nadzornega sveta: Brglez Pavle in
Baznik Jože, izstopila 27. 12. 1995; Klemenčič Alojz, Šuklje Božidara in Derganc
Dragica, vstopili 27. 12. 1995.
Dejavnost, vpisana 28. 12. 1995: 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, tobačnimi izdelki; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 72 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje; 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.; 80 Izobraževanje; 8022 Srednješolsko tehniško
in poklicno izobraževanje; 90 Storitve javne higiene; 90001 Zbiranje in odvoz od-

padkov; 90005 Druge storitve javne higiene; 91 Dejavnosti združenj, organizacij;
9120 Dejavnost sindikatov; 92 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti.
Pripojitev družbe MERCATOR –
GRADIŠČE, trgovinsko podjetje, d.d., Trebnje, Golijev trg 11, vpisane na reg. vl.
1/1144/00, in družbe MERCATOR –
SPLOŠNO TRGOVSKO PODJETJE METLIKA, d.d., Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 57, vpisane na reg. vl. 1/931/00 na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 27. 12.
1995.

2111 Proizvodnja vlaknin; 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; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 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; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 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; 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; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 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; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-

Rg-32972
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00454 z dne 17. 1. 1996
pod št. vložka 1/03832/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5930090
Firma: PARTNERTRADING, trgovina, export-import, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: PARTNERTRADING,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Ragovska ulica 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lipej Bojan, Novo mesto,
Ragovska ulica 16, vstop 27. 12. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lipej Bojan, imenovan 27. 12. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 17. 1. 1996: 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; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja, 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;

Stran 514

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 7 – 13. II. 1997

jač 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); 6010
Železniški promet; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem.

Rg-32977
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02037 z dne 16. 1. 1996
pri subjektu vpisa ARMED, trgovina,
uvoz-izvoz, d.o.o., Črnomelj, Vodnikova
4, sedež: Vodnikova 4, Črnomelj, pod vložno št. 1/02152/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5579309
Dosedanja dejavnost družbe se razširi za
dejavnost: poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve.
Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovina z živilskimi in neživilskimi proizvodi na
debelo in drobno iz vseh trgovskih strok;
trgovina z mešanim blagom na debelo; trgovina z gradbenim materialom na debelo; proizvodnja, organizacija proizvodnje in predelava kmetijskih proizvodov in zdravilnih
zelišč; proizvodnja, organizacija proizvodnje in predelava ter kooperacijska proizvodnja kovin, nekovin, tekstila in lesnih izdelkov; gradnja, rekonstrukcija, adaptacija in
popravila gospodarskih, stanovanjskih in
drugih stavb; industrijska in zaključna dela
v gradbeništvu; izdelava spominkov; papirna galanterija; montaža in servisiranje elektrotehničnih naprav, svetlobnih teles in
alarmnih naprav; storitve reklame in ekonomske propagande; prevoz blaga v cestnem prometu; prevozi v mednarodnem prometu; prevozi potnikov v cestnem prometu
– taksi služba; rent-a-car – oddajanje vozil
v najem; trgovina z vozili in deli na drobno;
gostinske storitve nastanitve; gostinske storitve prehrane; druge gostinske storitve; turizem in turistično posredovanje; druge neomenjene komunalne dejavnosti – varovanje
vozil, varovanje premoženja, oseb in ustanov; organizacija in izvajanje dražb in licitacij; menjalniški posli; računalniške storitve; prirejanje sejmov in razstav; neomenjene storitve na področju prometa; zastopanje
in posredovanje v prometu blaga in storitev;
uvoz in izvoz živilskih in neživilskih proizvodov; uvoz in izvoz repromateriala, polizdelkov, končnih izdelkov, naprav, opreme in sredstev, storitev ter blaga široke porabe na področju neživil; zastopanje tujih
firm v prometu blaga in storitev; poslovanje
z nepremičninami, najem in poslovne storitve.

stinstvo, trgovino in turizem, d.o.o., Ulica
Heroja Slaka 29, Trebnje, sedež: Ulica
Heroja Slaka 29, Trebnje, pod vložno št.
1/03452/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5700795
Osnovni kapital: 1,507.119 SIT
Ustanovitelja: Murgelj Anton, Trebnje,
Ulica Heroja Slaka 29, vložek 683.000 SIT,
in Murgelj Anita, Ljubljana, Maroltova 15,
vložek 824.119 SIT – vstopila 14. 9. 1992,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-32973
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00453 z dne 17. 1. 1996
pri subjektu vpisa BETI, Proizvodnja oblačil, d.o.o., Metlika, sedež: Tovarniška 2,
Metlika, pod vložno št. 1/02525/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5617995
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hrnjak Niko, razrešen 1. 10. 1995;
direktor Gašperič Stane, Metlika, Ul. Borisa
Kidriča 2, imenovan 28. 9. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-32974
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00424 z dne 12. 2. 1996
pri subjektu vpisa TISKARNA NOVO
MESTO, p.o., sedež: Ragovska 7a, Novo
mesto, pod vložno št. 1/00268/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, preoblikovanje
iz p.o. v d.d., spremembo firme, ustanoviteljev in dejavnosti ter nadzorni svet s temile
podatki:
Matična št.: 5015286
Firma: TISKARNA NOVO MESTO,
d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 68,575.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil
6,857.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
6,857.000 SIT, Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
13,716.000 SIT, Sever Janez, Semič 19, in
ostali upravičenci po interni razdelitvi (zaposleni, upokojenci in bivši zaposleni), vložili 13,715.000 SIT, Sever Janez, in ostali
upravičenci notranjega odkupa (zaposleni,
upokojenci in bivši zaposleni), vložili
27,430.000 SIT – vstopili 5. 10. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jarc Dušan, Novo mesto, Cesta brigad 20, razrešen 6. 10. 1995 in ponovno
imenovan, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Sladič Franc,
Sever Janez in Vide Silvo, vstopili 5. 10.
1995.
Dejavnost, vpisana 12. 2. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2211 Izdajanje knjig; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00443/00401-1995/SD z dne 1. 12. 1995.

Rg-32978
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00452 z dne 17. 1. 1996
pri subjektu vpisa BETI, Tekstilna industrija, d.d., Metlika, sedež: Tovarniška 2,
Metlika, pod vložno št. 1/00042/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5043794
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Gašperič Stane, razrešen 1. 10.
1995; zastopnica Veselič Dušanka, Metlika,
Gubčeva 43, imenovana 14. 12. 1995 za
direktorico v zunanjetrgovinskem sektorju,
ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-32979
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01452 z dne 18. 1. 1996
pri subjektu vpisa TEJKA, podjetje za go-

Rg-32985
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00124 z dne 22. 1. 1996
pri subjektu vpisa BETONAL, proizvodnja, trgovina, zunanjetrgovinski promet,
d.o.o., Trebnje, sedež: Kolodvorska 1,
Trebnje, pod vložno št. 1/01409/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5432740
Osnovni kapital: 4,131.807,47 SIT
Ustanovitelj: Golub Darko, Šmartno v
Rožni dolini, Rožni vrh 27, vstop 25. 9.
1990, vložek 4,131.807,47 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sklep o povečanju osnovnega kapitala
družbe s stvarnim vložkom z dne 28. 12.
1994.
Rg-32986
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00456 z dne 22. 1. 1996
pod št. vložka 1/03819/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev nameravane firme s temile podatki:
Matična št.: 5928117
Firma: MABUS, Trgovina in storitve,
Črnomelj, d.o.o.
Skrajšana firma: MABUS, Črnomelj,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Črnomelj, Pod smreko 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Magister Borut, Črnomelj,
Pod smreko 1, in Krajnc Tomaž, Ljubljana,
Kunaverjeva 4, vstopila 27. 12. 1995, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Magister Borut, ki zastopa družbo brez
omejitev, in družbenik Krajnc Tomaž, ki
zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja, imenovana 27. 12. 1995.
Dejavnost, vpisana 22. 1. 1996: 174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 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
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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; 744 Ekonomska
propaganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 27. 12. 1995.

storitve na področju prometa blaga in storitev; prevoz potnikov in blaga in druge usluge v cestnem prometu; trgovina na debelo
vseh živilskih in neživilskih izdelkov; trgovina na drobno vseh živilskih in neživilskih
izdelkov; trgovina v tranzitu vseh živilskih
in neživilskih izdelkov; ambulantna (terenska) prodaja vseh živilskih in neživilskih
izdelkov; uvoz in izvoz vseh živilskih in
neživilskih izdelkov; posredovanje in zastopanje v prometu blaga in storitev v tujini; konsignacija; storitve prevoza blaga v
cestnem prometu v tujini.

dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5381959
Osnovni kapital: 1,524.350 SIT
Ustanovitelja: Čampa Milan, Novo
mesto, Belokranjska 53 in Čampa Igor,
Novo mesto, Belokranjska cesta 54, vstopila 5. 4. 1990, vložila po 762.175 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 23. 1. 1996: 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; 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;
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; 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; 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; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-32987
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02496 z dne 23. 1. 1996
pri subjektu vpisa WIR, proizvodnja, svetovanje in trgovina, Novo mesto, d.o.o.,
sedež: Irča vas 6, Novo mesto, pod vložno
št. 1/03445/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme in skrajšane firme, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5796601
Firma: WIR – ŠIREC & Co, proizvodnja, svetovanje in trgovina, Novo mesto,
d.n.o.
Skrajšana firma: WIR – ŠIREC & Co,
Novo mesto, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Širec Janko, vstopil 3. 7.
1993, vložil 100.000 SIT, in Žabkar-Širec
Polona, vstopila 23. 12. 1994, oba iz Trebnjega, Cesta Gubčeve brigade 18, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Širec
Janko, razrešen 23. 12. 1994 kot direktor in
imenovan za družbenika, in družbenica Žabkar-Širec Polona, imenovana 23. 12. 1994,
vsak od njiju zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi: uvoz in izvoz vseh živilskih in neživilskih izdelkov; posredovanje
in zastopanje v prometu blaga in storitev v
tujini; konsignacija; storitve prevoza blaga
v cestnem prometu v tujini.
Dejavnost se odslej glasi: kmetijska proizvodnja, od tega poljedelstvo, sadjarstvo,
vinogradništvo in živinoreja; izdelava in popravilo izdelkov domače in umetne obrti;
kmetijske storitve za rastlinsko proizvodnjo
in živinorejo; nudenje strokovnih nasvetov,
potrebnih za izboljšanje tehnologije in organizacije dela na kmetih; vzdrževanje kmetijskih strojev in naprav; storitve s kmetijsko mehanizacijo; projektiranje in sorodne
tehnične storitve, od tega drugo projektiranje, inženiring iz industrije, kmetijstva, prometa, turizma in gostinstva; poslovne storitve, od tega organiziranje posvetovanj, simpozijev, izobraževalnih tečajev, turističnih
aranžmajev, kulturno-umetniških prireditev,
sejmov in razstav, posojanje in lizing vseh
vrst strojev in naprav ter investicijske opreme; storitve na področju prometa, od tega
komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev, neomenjene

Rg-32988
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00186 z dne 22. 1. 1996
pod št. vložka 1/03835/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5901561
Firma: MEDIA ART, RUPČIĆ & CO.,
likovna dejavnost, trgovina in storitve,
d.n.o., Novo mesto
Skrajšana firma: MEDIA ART, RUPČIĆ & CO., d.n.o., Novo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Ljubljanska 27
Osnovni kapital: 6.000 SIT
Ustanovitelji: Rupčić Milorad, in Rupčić Božo, oba iz Novega mesta, Seidlova 34,
ter Jungič Branko, Zagreb, R. Hrvatska, Aleja Karla Liebknechta 10, vstopili 12. 4.
1995, vložili po 2.000 SIT, odgovornost:
odgovarjajo s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Rupčić Milorad, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Kosjer Vladimir, Novo mesto, Seidlova 34, imenovana 12. 4.
1995.
Dejavnost, vpisana 22. 1. 1996: 2215
Drugo založništvo; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4534 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
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;
7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pogodba o ustanovitvi družbe z neomejeno odgovornostjo sklenjena dne 12. 4.
1995.
Rg-32989
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02519 z dne 23. 1. 1996
pri subjektu vpisa INTELEKS, inženiring,
akvizicija in zastopstvo, Novo mesto,
d.o.o., sedež: Belokranjska cesta 53, Novo
mesto, pod vložno št. 1/01058/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo

Rg-32990
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00430 z dne 8. 1. 1996
pod št. vložka 1/03829/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5928320
Firma: ONIX FASHION, trgovina in
storitve, Črnomelj, d.o.o.
Skrajšana firma: ONIX FASHION, Črnomelj, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Črnomelj, Trdinova 2a
Osnovni kapital: 1,531.937 SIT
Ustanovitelj: Ilc Damjan, Črnomelj, Trdinova 3, vstop 22. 11. 1995, vložek
1,531.937 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Ilc Damjan, imenovan 22. 11. 1995,
zastopa družbo kot poslovodja, soglasje
ustanovitelja potrebuje za pravne posle v
zvezi z nakupom, prodajo ali obremenitvijo
nepremičnin ter za najem posojila, ki presega vrednost osnovnega kapitala družbe.
Dejavnost, vpisana 8. 1. 1996: 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
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rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 511 Posredništvo;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 926 Športna dejavnost.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo sklenjen dne 22. 11. 1995.

nami; 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; 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; 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.

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; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi 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; 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.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 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.; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-32991
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00449 z dne 9. 1. 1996
pri subjektu vpisa ELBA, trgovina, inžiniring, uvoz, izvoz, Novo mesto, d.o.o., sedež: Ulica talcev 9, Novo mesto, pod vložno št. 1/00504/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5317452
Dejavnost, vpisana 9. 1. 1996: 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;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 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; 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; 5050 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, 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; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-

Rg-32992
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00007 z dne 11. 1. 1996
pri subjektu vpisa INTEL SERVIS, trgovina in storitve, Novo mesto, d.o.o., sedež:
Kandijska cesta 3, Novo mesto, pod vložno št. 1/01600/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5465800
Sedež: Novo mesto, Župančičevo sprehajališče 1
Dejavnost, vpisana 11. 1. 1996: 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; 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

Rg-32993
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02212 z dne 10. 1. 1996
pri subjektu vpisa STANDARD B & D,
gostinsko prehrambeno podjetje, d.o.o.,
Črnomelj, sedež: Cesta heroja Starihe 17,
Črnomelj, pod vložno št. 1/01109/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala z lastnimi sredstvi, spremembo družbenikov zaradi odstopa poslovnega vložka in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5403731
Osnovni kapital: 1,616.000 SIT
Ustanovitelji: BELT, belokranjska železolivarna in strojna tovarna, d.o.o., Črnomelj, izstopil 17. 12. 1993; Begič Zemir,
Semič 50, vložek 153.566 SIT, Vrlinič Božo, Semič, Podreber 1a, vložek 153.566 SIT,
in Štajdohar Janez, Dragatuš 8, vložek
1,308.868 SIT – vstopili 14. 4. 1990, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-32994
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00457 z dne 11. 1. 1996
pod št. vložka 1/03830/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:
Matična št.: 5930103
Firma: VELB STRMEC, k.d., Trgovina, proizvodnja in storitve, Žužemberk
Skrajšana firma: VELB STRMEC, k.d.,
Žužemberk
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Žužemberk, Sela pri Šumberku 24
Ustanovitelji: komplementar Strmec
Franc, Žužemberk, Sela pri Šumberku 24,
vstop 25. 10. 1995, odgovornost: odgovarja
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s svojim premoženjem, in komanditist Strmec Jože.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Strmec Franc, imenovan 25. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 1. 1996: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0130 Poljedelstvo, povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 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; 4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 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; 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; 7470 Čiščenje stavb; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pogodba o ustanovitvi komanditne družbe z dne 25. 10. 1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Blažič Franci, ki zastopa družbo brez
omejitev, in družbenik Kuplenk Stanislav,
ki zastopa družbo brez omejitev kot namestnik direktorja, imenovana 25. 5. 1995.
Dejavnost, vpisana 12. 1. 1996: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 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; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo sklenjena dne 15. 5. 1995.

10. 1. 1996 kot družbenik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-32995
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00300 z dne 12. 1. 1996
pod št. vložka 1/03831/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.. 5908124
Firma: BLAŽIČ, Prevozništvo in gradbena zemeljska dela, Šmarješke Toplice,
d.o.o.
Skrajšana firma: BLAŽIČ, Šmarješke
Toplice, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šmarješke Toplice, Šmarješke
Toplice 6
Osnovni kapital: 4,250.000 SIT
Ustanovitelja: Blažič Franci, Šmarješke Toplice 6, in Kuplenk Stanislav,
Šmarješke Toplice 25, vstopila 15. 5.
1995, vložila po 2,125.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-32996
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02179 z dne 12. 1. 1996
pri subjektu vpisa DOLENJSKI MUZEJ
NOVO MESTO, p.o., sedež: Muzejska 7,
Novo mesto, pod vložno št. 1/00023/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5052211
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Picelj Zdenko, Novo mesto, Trdinova 3a, imenovan 1. 10. 1994, zastopa muzej
brez omejitev kot vršilec dolžnosti ravnatelja; zastopnik Božič Bojan, razrešen 30. 9.
1994.
Rg-32997
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00008 z dne 12. 1. 1996
pri subjektu vpisa DINAMIC, ekonomsko
– finančni inženiring, d.o.o., Brusnice, sedež: Vel. Brusnice 69, Brusnice, pod vložno št. 1/02804/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo pooblastil zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5694272
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kranjc
Sandi, Brusnice, Vel. Brusnice 69, razrešen
10. 1. 1996 kot direktor in imenovan za
družbenika, ki zastopa družbo brez omejitev kot pomočnik direktorja; Pucelj Gregor,
Novo mesto, Slavka Gruma 40, razrešen

Rg-32998
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00009 z dne 15. 1. 1996
pri subjektu vpisa DOLENJSKI MUZEJ
NOVO MESTO, p.o., sedež: Muzejska 7,
Novo mesto, pod vložno št. 1/00023/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5052211
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Picelj Zdenko, Novo mesto, Trdinova 3a, razrešen 1. 10. 1995 kot vršilec dolžnosti ravnatelja in imenovan za direktorja, ki zastopa muzej brez omejitev.
Rg-32999
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02862 z dne 5. 2. 1996
pri subjektu vpisa SEMATIK, avtomatizacija procesov, trženje, izdelava in konstruiranje, Gradac, d.o.o., sedež: Gradac
št. 86, Gradac, pod vložno št. 1/01594/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5468035
Osnovni kapital: 1,649.000 SIT
Ustanovitelja: Malenšek Alojz, Gradac
86, in Stariha Jakob, Suhor, Sela pri Jugorju
6, vstopila 12. 12. 1990, vložila po 824.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-33000
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02511 z dne 5. 2. 1996
pri subjektu vpisa MATISA, trgovsko
uvozno-izvozno in storitveno podjetje,
Novo mesto, d.o.o., sedež: Ratež 43b, Brusnice, pod vložno št. 1/01968/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5538483
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Matičevič Marjan, Brusnice, Ratež 43b, vstop 15. 11. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-33001
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02714 z dne 5. 2. 1996
pri subjektu vpisa DANFOSS COMPRESSORS, podjetje za proizvodnjo in prodajo kompresorjev, d.o.o., Črnomelj, sedež:
Ulica heroja Starihe 24, Črnomelj, pod
vložno št. 1/02722/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in
pooblastil zastopnika, člane nadzornega sveta, uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5677521
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kirk Hans, razrešen 23. 12. 1994;
direktor Panjan Leopold, Črnomelj, Ulica
21. oktobra 17c, ki od 23. 12. 1994 zastopa
družbo samostojno. Brez predhodnega soglasja skupščine pa ne more sklepati poslov
oziroma sprejemati odločitev v naslednjih
primerih: pridobivanje, odtujitev ali obre-
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menitev nepremičnin (zemljišč in nepremičnin) ali drugih sredstev; izvajanje investicijskih del in najemanje kreditov, ki presegajo vrednost 100.000 US $, ter dajanje
posojil in poroštev v isti vrednosti; sklepanje poslov, katerih vrednost presega znesek 100.000 US $; sklepanje kooperacijskih pogodb s trajanjem dalj kot eno leto;
podeljevanje prokure in neomejenih pooblastil; spremembe strukture firme, sistema
in procedur, kot tudi aktivnosti podjetja;
konstrukcija in razrešitev nepremičnin; zastavljanje in poroštvo v zvezi z aktivami
podjetja; obveznosti, ki presegajo odobreni proračunski načrt, sklepanje dolgoročnih pogodb, dajanje bančnih in drugih poroštev, razen poroštev, ki so dana za izvajanje prodajnih in servisnih pogodb; sklepanje pogodb, ki presegajo poslovni načrt;
ustanavljanje in ukinjanje poslovnih enot
(obratov); kupovanje in prodaja poslovnih
enot deloma ali v celoti.
Člani nadzornega sveta: Hansen Damm
Peter, Kirk Hans in Petersen Henry, vstopili
23. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 5. 2. 1996: 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki.

Dejavnost, vpisana 18. 1. 1996: 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 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; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo sklenjen dne 24. 5. 1995.

vstopila 23. 9. 1990, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Penca
Suzana, razrešena 23. 12. 1994 kot družbenica in imenovana za prokuristko; direktor
Penca Janez, razrešen in ponovno imenovan
23. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 16. 1. 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; 501 Trgovina z motornimi vozili; 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; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 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;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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 raznovrstih 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, maščo-

Rg-33004
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02596 z dne 6. 2. 1996
pri subjektu vpisa KRAJCAR, trgovina in
proizvodnja, Črnomelj, d.o.o., sedež: Kolodvorska 18, Črnomelj, pod vložno št.
1/03320/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5786363
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šavor Goran, Črnomelj,
Kanižarica 39, vstop 20. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-33005
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00212 z dne 18. 1. 1996
pod št. vložka 1/03833/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5906083
Firma: STARI MOST, Podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o., Novo
mesto
Skrajšana firma: STARI MOST, d.o.o.,
Novo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Ragovska 12
Osnovni kapital: 1,919.076 SIT
Ustanovitelj: Murgelj Ivan, Novo mesto,
Ragovska ul. 12, vstop 24. 5. 1995, vložek
1,919.076 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Murgelj Ivan, imenovan 24. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-33007
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00147 z dne 23. 1. 1996
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
VINICA, p.o., sedež: Vinica, pod vložno
št. 1/00014/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o zavodih,
sedež in uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5082781
Sedež: Vinica, Vinica 50
Ustanoviteljica: Skupščina občine Črnomelj, Črnomelj, Trg svobode 3, vstop
23. 12. 1991, odgovornost: ostalo.
Dejavnost, vpisana 23. 1. 1996: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Odlok o ustanovitvi osnovne šole Vinica
z dne 23. 12. 1991.
Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole
Vinica, št. 022-3/92 z dne 25. 3. 1992 ter
statut št. 022-16/91 z dne 23. 12. 1991.
Rg-33010
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00011 z dne 16. 1. 1996
pri subjektu vpisa CITIUS, uvoz, izvoz,
prevajanje, svetovanje, d.o.o., Novo mesto, sedež: Valantičevo 18, Novo mesto,
pod vložno št. 1/01498/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, uskladitev dejavnosti, spremembo pooblastil zastopnika in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5456576
Firma: PENCA IN DRUGI, prevajanje
in svetovanje, d.n.o., Novo mesto, Valantičevo 14
Skrajšana firma: PENCA IN DRUGI,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Penca Janez in Penca Suzana, oba iz Novega mesta, Valantičevo 18,

Št. 7 – 13. II. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 519

bami; 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, 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, 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; 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.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revzijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 23. 9. 1990.
Vpis podjetja v sodni register dne 3. 1.
1991.

Ustanoviteljica: Občina Črnomelj, Črnomelj, Trg svobode 3, vstop 25. 3. 1992,
odgovornost: ostalo.
Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-33011
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00010 z dne 25. 1. 1996
pri subjektu vpisa PODJETJE OBRT ČRNOMELJ, d.o.o., sedež: Belokranjska c.
24, Črnomelj, pod vložno št. 1/00324/00
vpisalo v sodni register tega sodišča zastavno pravico na deležu s temile podatki:
Matična št.: 5062373
Vpiše se zastavna pravica na celotnem
deležu, ki ga ima družbenik TERGUS, storitve, trgovina, proizvodnja, d.o.o., Borovnica, Gradišnikova 4, pri družbi PODJETJE
OBRT ČRNOMELJ, d.o.o., Belokranjska c.
24, s prepovedjo nadaljnje obremenitve, kot
jo predlaga družba KURIVOTRANS, trgovina in prevozne storitve, d.o.o., Kanižarica, Kanižarica 41, Črnomelj, vpisana na reg.
vl. tuk. sodišča 1/1904/00 na podlagi posojilne pogodbe z dne 20. 12. 1995.
Rg-33012
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00140 z dne 25. 1. 1996
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
LOKA, p.o., sedež: Kidričeva 18, Črnomelj, pod vložno št. 1/00307/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o zavodih in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5289211
Firma: OSNOVNA ŠOLA LOKA, Črnomelj, p.o.

Rg-33014
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00261 z dne 26. 1. 1996
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA XV.
SNOUB – BELOKRANJSKA METLIKA,
p.o., sedež: Metlika, pod vložno št.
1/00036/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o zavodih, spremembo firme, sedež, spremembo ustanovitelja in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5088925
Firma: OSNOVNA ŠOLA METLIKA,
p.o.
Sedež: Metlika, Šolska ulica 7
Ustanovitelja: Občinski ljudski odbor
Metlika, izstop 25. 3. 1992; Skupščina občine Metlika, vstop 25. 3. 1992.
Dejavnost, vpisana 26. 1. 1996: 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Statut osnovne šole Metlika z dne 25. 3.
1992.
Odlok o ustanovitvi osnovne šole Metlika št. 026-6/92 z dne 27. 2. 1992.
Rg-33015
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00322 z dne 29. 1. 1996
pri subjektu vpisa TERGUS, storitve, trgovina, proizvodnja, d.o.o., Črnomelj, sedež: Belokranjska cesta 24, Črnomelj, pod
vložno št. 1/03776/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbene pogodbe, spremembo zastopnika in odpoklic
članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5801311
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hanžel Miroslav, razrešen 28. 7.
1995; zastopnik Mohar Zdenko, Loški potok, Hrib 14, imenovan 28. 7. 1995, kot v.d.
direktorja ne more brez soglasja skupščine
sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki
se nanašajo na: pridobivanje, odtujitev ali
obremenitev nepremičnin ali drugih sredstev, če to ni izrecno opredeljeno v letnem
programu dela; izvajanje investicijskih del
in najemanje posojil in kreditov, ki presegajo 50 % osnovnega kapitala, kakor tudi dajanje takih posojil ali poroštev; določanje
splošnih pogojev poslovanja; sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih ali tujih sredstev; sklepanje kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot eno leto; prenos kakršnihkoli družbinih pravic na druge; izplačevanje
predujmov na račun udeležbe pri dobičku;
podeljevanje prokure in neomejenih pooblastil; imenovanje vodilnih delavcev; imenovanje in razreševanje revizorjev poslovanja; spreminjanje notranje organizacije
družbe.
Rg-33021
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00956 z dne 29. 1. 1996
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pri subjektu vpisa MARKT, podjetje za
kmetijsko proizvodnjo, trgovino na debelo in drobno, d.o.o., Novo mesto, sedež:
Cesarjeva 44, Novo mesto, pod vložno št.
1/00547/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, povečanje osnovnega kapitala, spremembo dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5321280
Sedež: Novo mesto, Novi trg 1
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Car Milan, Novo mesto,
Cesarjeva 44, vstop 22. 11. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi še na: trgovino na
debelo in drobno plemenitih kovin in izdelkov iz teh kovin; parfumerijo in drogerijo.
Dejavnost se odslej glasi: proizvodnja,
organizirana v okviru podjetja in na osnovi
kooperacije, in sicer: kmetijska proizvodnja
v poljedelstvu, sadjarstvu, vinogradništvu
in živinoreji, proizvodnja živilskih proizvodov: predelava in konzerviranje mesa, proizvodnja usnjene galanterije: rokavice, jermeni, aktovke in torbice iz usnja, ipd., proizvodnja žaganega lesa, lesne embalaže in
žagarske storitve, proizvodnja zgotovljenih
tekstilnih izdelkov: trikotažnega perila, nogavic in lahke tekstilne konfekcije, posteljnine, perila in podobno; gozdarstvo: zbiranje gozdnih proizvodov (gozdno seme,
gozdni plodovi, smola, zdravilna zelišča, čebelarjenje); trgovina na debelo in drobno z
blagom naslednjih trgovskih strok; živilski
proizvodi (kruh, pecivo, mleko in mlečni
izdelki, zelenjava, sadje in izdelki, meso,
perutnina, ribe, mesni izdelki, razna živila,
alkoholne pijače in proizvodi za hišne potrebe, žita in mlevski izdelki, živina),
neživilski proizvodi: tekstilni izdelki, konfekcija in izdelki iz krzna, vrvarski izdelki,
izdelki iz konoplje in jute, obutev in potrebščine, gumijasti izdelki, izdelki iz kavčuka, plastičnih mas, usnje, sedlarski in jermenarski izdelki ter potrebščine, surova
koža, volna in krzno, živilski odpadki in
dlaka, kovinski in železarski izdelki, valjani
in vlečeni izdelki črne in barvaste metalurgije, elektrotehnični material in svetlobna
telesa, gradbeni, sanitarni, inštalacijski in
ogrevalni material, pohištvo, keramika, steklo in porcelan ter plastični izdelki za gospodinjstvo in druge potrebe, kemični izdelki, barve in potrebščine, izdelki, oprema in
potrebščine, namenjeni za osebno higieno,
varstvo pri delu, civilno in protipožarno
zaščito, kmetijski stroji in orodje, umetna
gnojila, semena, sadilni material in sredstva
za zaščito rastlin in živine, izdelki domače
obrti (suha roba), pogrebna oprema, motorna vozila in deli ter potrebščine, nafta, naftni derivati, olja in maziva, sekundarne surovine in odpadki, tehnična oprema in rezervni deli, orodja in potrebščine, reprodukcijski in potrošni material za oskrbovanje
proizvodnje in storitvenih dejavnosti, tobačni izdelki, vžigalice in potrebščine, igrače,
časopisi in revije, šolske in druge potrebščine, prodaja poštnih znamk, razglednic, vrednotnic in podobno, plemenite kovine in izdelki iz teh kovin, parfumerija in drogerija;
zastopanje in posredovanje na področju trgovske dejavnosti in v blagovnem prometu;
gostinske storitve, nastanitve in druge go-

stinske storitve, storitve tržnice, odprtih in
zaprtih skladišč; bencinski servis, avtopralnica; menjalniški posli; nakup, prodaja in
posredovanje v prometu z nepremičninami,
starinami, umetninami; sprejemanje in dajanje v najem in zakup opreme in drugih
premičnin in nepremičnin; ustanavljanje, financiranje in upravljanje podjetij; posli zunanjetrgovinskega prometa: izvoz in uvoz
živilskih in neživilskih proizvodov, vozil,
delov in opreme za vozila, nafte in naftnih
derivatov in industrijskih odpadkov, storitve mednarodnega prevoza blaga in potnikov, pomorsko tehnične storitve, ki so povezane z mednarodnim prevozom (mednarodna špedicija, skladiščenje, luške in letališke
storitve,
agencijske
storitve,
posredovanje in zastopanje v prometu blaga
in storitev, storitve kontrole kakovosti in
količine pri izvozu in uvozu blaga, storitve
atestiranja, faktoringa, finančno inženirstvo
in druge storitve).

rovin, 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; 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 prodajal-

Rg-33022
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01485 z dne 30. 1. 1996
pri subjektu vpisa KOTORI, gradbeno –
industrijsko podjetje, d.o.o., Novo mesto,
sedež: Ljubljanska 8, Novo mesto, pod
vložno št. 1/02753/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5689627
Osnovni kapital: 1,601.000 SIT
Ustanovitelj: Kalin Vladko, Novo mesto, Lobetova 9, vstop 8. 10. 1992, vložek
1,601.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-33024
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02563 z dne 30. 1. 1996
pri subjektu vpisa MARCOP, trgovina in
posredništvo, Novo mesto, d.o.o., sedež:
Stritarjeva 1, Novo mesto, pod vložno št.
1/01701/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo (uskladitev) dejavnosti,
povečanje osnovnega kapitala in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5482992
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Potkonjak Nada, Novo
mesto, Stritarjeva 1, vstop 19. 2. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 30. 1. 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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
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nah 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; 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; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 7470 Čiščenje stavb; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

vina 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; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje.

pri subjektu vpisa PPK, podjetje za trgovino, proizvodnjo, gostinstvo in storitve,
d.o.o., Trebnje, sedež: Grm 19, Trebnje,
pod vložno št. 1/02003/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5547628
Sedež: Šentrupert, Šentrupert 72
Osnovni kapital: 1,693.840 SIT
Ustanovitelj: Kralj Ivan, Šentrupert 72,
vstop 6. 12. 1991, vložek 1,693.840 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33026
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00446 z dne 18. 1. 1996
pri subjektu vpisa VOVK, Prodaja, ingeniring in projektiranje, Trebnje, d.o.o., sedež: Obrtniška ulica 4, Trebnje, pod
vložno št. 1/01933/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenikov, uskladitev dejavnosti, spremembo
pooblastil zastopnikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5528887
Firma: AVTO CENTER VOVK, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vovk Tomaž-Karel, vstopil 28. 10. 1991, in Vovk Vesna, vstopila
14. 12. 1995, oba iz Trebnjega, Obrtniška
ulica 4, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vovk
Vesna, razrešena 14. 12. 1995 kot direktorica in imenovana za družbenico, ki zastopa
družbo brez omejitev; Vovk Tomaž-Karel,
razrešen 14. 12. 1995 kot družbenik in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 1. 1996: 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-

Rg-33027
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00013 z dne 18. 1. 1996
pri subjektu vpisa DACOMM, d.o.o., Trgovina, uvoz – izvoz, Novo mesto, sedež:
Smrečnikova 22, Novo mesto, pod vložno
št. 1/03693/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5856647
Dejavnost, vpisana 18. 1. 1996: 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
501 Trgovina 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; 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; 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; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
744 Ekonomska propaganda.
Rg-33564
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02271 z dne 21. 2. 1996

Rg-33569
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02466 z dne 16. 3. 1995
pri subjektu vpisa
KOMPAS NOVO
MESTO, turistično podjetje, d.d., sedež:
Novi trg 6, Novo mesto, pod vložno št.
1/01901/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o., povečanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti, spremembo pooblastil zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5521661
Firma: KOMPAS NOVO MESTO, turistično podjetje, d.o.o., Novo mesto, Novi trg 6
Skrajšana firma:
KOMPAS NOVO
MESTO, d.o.o., Novo meto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: KOMPAS INTERNATIONAL, Turistična in trgovinska delniška
družba, d.d., izstopil 13. 12. 1991; Vidmar
Branko, Novo mesto, Košenice 54, vložil
448.200 SIT, Bajc-Beševič Marjana, Kostanjevica na Krki, Oražnova 10a, vložila
361.800 SIT, Blažič Mira, Novo meto, Slavka Gruma 58, vložila 336.700 SIT, in Pavlin
Matjaž, Otočec ob Krki, Paha 4, vložil
333.300 SIT – vstopili 15. 12. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vidmar Branko, razrešen 15. 12. 1994 kot direktor in imenovan za družbenika, ki kot
poslovodja zastopa družbo s soglasjem
skupščine v primeru sklepanja komercialnih pogodb, katerih vrednost presega
500.000 USD v tolarski protivredosti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, prometa z nepremičninami, prometa z
osnovnimi sredstvi in dolgoročnimi plasmaji
finančnih sredstev.
Dejavnost, vpisana 16. 3. 1995: 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 2222
Drugo tiskarstvo; 511 Posredništvo; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina na debelo z 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; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
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vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
652 Drugo finančno posredništvo; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

področja gradbeništva, ekonomska propaganda, tajniška dela in prevajanje, modno
kreiranje pohištva, notranje opreme in drugih izdelkov široke porabe, organizacija razstav, sejmov in kongresov; izobraževanje:
izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje; rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti: umetniško ustvarjanje in poustvarjanje: dejavnost svobodnih umetnikov,
varstvo kulturne dediščine, druge športne
dejavnosti: dejavnosti šol za razne športne
discipline in igre.

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; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 746 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 926 Športna dejavnost; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-33571
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01567 z dne 23. 2. 1996
pri subjektu vpisa TREMEX KAFOL, trgovina, gostinstvo, turizem, Trebnje,
d.o.o., sedež: Trubarjeva n. h., Trebnje,
Trebnje, pod vložno št. 1/02492/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5616263
Sedež: Novo mesto, Ljubljanska 27
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Rg-33573
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01975 z dne 23. 2. 1996
pri subjektu vpisa VIVO, gostinsko turistične storitve in trgovina, d.o.o., Vinica,
sedež: Vinica 43b, Vinica, pod vložno št.
1/03539/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo dejavnosti in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5805821
Osnovni kapital. 1,627.890 SIT
Ustanoviteljica: Kamnikar Jerneja, Ljubljana, Levičnikova 2, vstop 2. 7. 1993,
vložek 1,627.890 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dosedanja dejavnost družbe se razširi še
z naslednjimi dejavnostmi: priprava in dostava hrane (catering); računalništvo in z
njim povezane dejavnosti: svetovanje in
opremljanje s programsko opremo, druge
računališke dejavnosti; druge poslovne dejavnosti: projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje: svetovanje pri arhitekturni
dejavnosti, izdelava in izvedba projektov s
področja gradbeništva; ekonomska propaganda; tajniška dela in prevajanje; modno
kreiranje pohištva, notranje opreme in drugih izdelkov široke porabe; organizacija razstav, sejmov in kongresov; izobraževanje:
izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje; rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti: umetniško ustvarjanje in poustvarjanje: dejavnost svobodnih umetnikov,
varstvo kulturne dediščine, druge športne
dejavnosti: dejavnosti šol za razne športne
discipline in igre.
Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi vseh trgovinskih
strok; gostinsko turistične storitve: nastanitvene storitve, gostinske storitve prehrane,
pijače in druge gostinske storitve, priprava
in dostava hrane (catering); računalništvo
in z njim povezane dejavnosti: svetovanje
in opremljanje s programsko opremo, druge
računalniške dejavnosti; druge poslovne dejavnosti: projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje: svetovanje pri arhitekturni
dejavnosti, izdelava in izvedba projektov s

Rg-33574
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02018 z dne 23. 2. 1996
pri subjektu vpisa OPUS, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Šentrupert, pod
vložno št. 1/02161/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo (uskladitev) dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5597471
Osnovni kapital: 1,580.000 SIT
Ustanovitelj: Pust Srečko, Trebnje, Levstikova 17, vstop 17. 9. 1991, vložek
1,580.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 23. 2. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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.
Rg-33575
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02303 z dne 26. 2. 1996
pri subjektu vpisa LENDY, inženiring,
d.o.o., Trebnje, sedež: Pristava 4, Trebnje, pod vložno št. 1/03022/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo (uskladitev)
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5731348
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Majer Melita, Trebnje,
Rimska cesta 7a, vstop 27. 12. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 26. 2. 1996: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2212 Izdajanje časopisov; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 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;

Rg-33576
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02077 z dne 21. 2. 1996
pod št. vložka 1/03843/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos z Okrožnega
sodišča v Ljubljani, spremembo firme in
sedeža, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5606314
Firma: ČUK & Co, poslovne in osebne
storitve, Črnomelj, d.o.o.
Skrajšana firma: ČUK & Co Črnomelj,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Črnomelj, Železničarska 14
Osnovni kapital: 2,413.489 SIT
Ustanoviteljica: Čuk Zdravka, Črnomelj,
Železničarska 14, vstop 24. 3. 1992, vložek
2,413.489 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Čuk Zdravka, imenovana 24. 3.
1992, zastopa družbo brez omejitev.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vl. št. 1/17476/00 s firmo: ČUK & CO.,
podjetje za poslovne in osebne storitve,
d.o.o., Ljubljana in sedežem: Ljubljana, Celovška 264.
Rg-33580
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00038 z dne 23. 2. 1996
pod št. vložka 1/03844/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5930324
Firma: M & MT, trgovsko proizvodno
podjetje, d.o.o., Otočec ob Krki
Skrajšana firma: M & MT, d.o.o., Otočec ob Krki
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: Otočec ob Krki, Skalna ulica 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tomažin Marjan, Raka, Podulce 21, vstop 15. 12. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Tomažin Martin, Otočec ob Krki, Skalna ulica 23, ki zastopa družbo brez omejitev, in družbenik Tomažin Marjan, ki zastopa družbo brez omejitev kot pomočnik direktorja, imenovana 15. 12. 1995.
Dejavnost, vpisana 23. 2. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 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; 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; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo je bila sklenjena dne 15. 12.
1995.

sedež: Cesta brigad 49, Novo mesto, pod
vložno št. 1/03340/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št: 5786118
Osnovni kapital: 1,654.806 SIT
Ustanovitelja: Lipičnik Janez, Zagorje ob
Savi, Naselje Srečka Kosovela 25, vstopil
10. 5. 1993 in Pavlič-Lipičnik Mojca, Kranj,
Cesta na Klanec 15a, vstopila 7. 5. 1994,
vložila po 827.403 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5141 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 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; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-33581
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00207 z dne 22. 2. 1996
pri subjektu vpisa MERCATOR KMETIJSKA ZADRUGA KRKA, kmetijstvo,
trgovina, proizvodnja, storitve, z.o.o., Novo mesto, sedež: Rozmanova ulica 10, Novo mesto, pod vložno št. 2/00005/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
naziva zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5151350
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Premelč Branko, Novo mesto, Slavka Gruma
34, razrešen 11. 5. 1995 kot zastopnik in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo z
omejitvijo, da pogodbe o nakupu vrednostnih papirjev, nabavi osnovnih sredstev in
izvajanju investicijskih del, katerih vrednost
presega 100.000 nemških mark v tolarski
protivrednosti, sklepa samo s predhodnim
soglasjem predsednika zadruge. V poslih zunanjetrgovinskega prometa zastopa družbo
neomejeno.
Rg-33583
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00991 z dne 3. 4. 1995
pri subjektu vpisa J & M CALIMERO,
Podjetje za kulturno-izobraževalno dejavnost in prosti čas, d.o.o., Novo mesto,

Rg-33584
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01747 z dne 21. 3. 1995
pri subjektu vpisa MERKANT, Trgovina
in posredovanje, Črnomelj, d.o.o., sedež:
Pod gozdom 21, Črnomelj, pod vložno št.
1/01601/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5467721
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Krajnc Borut, Ljubljana,
Celovška 140, vstop 1. 2. 1991, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Škarjak Mira, Ljubljana, Kunaverjeva 4, imenovana 25. 4. 1994.
Rg-33585
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01145 z dne 27. 2. 1995
pri subjektu vpisa GOP, transportno in
gradbeno podjetje, d.o.o., Metlika, sedež:
Ulica XV. brigade 2, Metlika, pod vložno
št. 1/01814/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5513936
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Golobič Jože, Metlika,
Krašnji vrh 20, in Plut Anton, Ljubljana,
Martina Krpana 2, vstopila 28. 5. 1991, vložila po 760.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-33587
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00044 z dne 19. 2. 1996
pri subjektu vpisa RONI TRGOVINA,
d.o.o., Novo mesto, sedež: Paderšičeva 23,
Novo mesto, pod vložno št. 1/01982/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti z uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5538254
Sedež: Novo mesto, Novi trg 1
Dejavnost, vpisana 19. 2. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1771 Proizvodnja nogavic; 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.; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,

Rg-33655
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00049 z dne 19. 2.
1996 pri subjektu vpisa STOR-TRANS,
transport in ostale storitve, Črnomelj,
d.o.o., sedež: Kolodvorska 17, Črnomelj,
pod vložno št. 1/01695/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prokurista s temile
podatki:
Matična št.: 5495113
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Studen Nedeljko, Radovljica, Cankarjeva ulica 2, imenovan 2. 2. 1996.
Rg-33656
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02400 z dne 20. 2. 1996
pri subjektu vpisa ZADRUŽNA HRANILNO KREDITNA SLUŽBA, p.o., Novo mesto, sedež: Cesta komandanta Staneta 10, Novo mesto, pod vložno št.
4/00243/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, uskladitev dejavnosti, spremembo družbenikov zaradi izstopa in vstopa novega družbenika ter spremembo pogodbe in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5229847
Sedež: Novo mesto, Rozmanova ulica 10
Osnovni kapital: 442.441,60 SIT
Ustanovitelji: MERCATOR-KZ KRKA,
z.o.o., Novo mesto, Rozmanova ulica 10,
vstop 25. 2. 1982, vložek 193.446,09 SIT,
MERCATOR-KZ SUHA KRAJINA, z.o.o.,
Žužemberk, Grajski trg 3, vstop 29. 12.
1992, vložek 170.948,51 SIT, in Pekarna in
slaščičarna Dolenjska, d.d., Novo mesto,
Ločna 2, vstop 14. 2. 1994, vložek 78.047
SIT – odgovornost: ostalo; Gozdno gospodarstvo, n.sub.o., TDK Gozdarstvo, n.sub.o.,
izstop 20. 9. 1991.
Dejavnost, vpisana 20. 2. 1996: 65122
Dejavnost hranilnic.
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Pogodba o ustanovitvi in statut Zadružne hranilno kreditne službe, p.o., Novo mesto, z dne 29. 12. 1993.

posojil in kreditov, ki presegajo 50 % osnovnega kapitala, kakor tudi dajanje takih
posojil ali poroštev; določanje splošnih pogojev poslovanja; sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih ali tujih sredstev; sklepanje kooperacijskih pogodb s trajanjem več
kot eno leto; prenos kakršnihkoli družbenih
pravic na druge; izplačevanje predujmov na
račun udeležbe pri dobičku; podeljevanje
prokure in neomejenih pooblastil; imenovanje vodilnih delavcev; imenovanje in razreševanje revizorjev poslovanja; spreminjanje notranje organizacije družbe.
Dejavnost, vpisana 23. 3. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2852 Splošna mehanična dela; 4531 Električne inštalacije; 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; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi.

benih objektov; gradnja drugih objektov nizke gradnje; visoka gradnja od tega: rekonstrukcije, adaptacije in popravila gospodarskih, stanovanjskih in drugih objektov; proizvodnja kamna, gramoza in peska; prevoz
blaga v cestnem prometu (s tovornjaki, traktorji in drugimi motornimi vozili); storitve z
gradbeno mehanizacijo; proizvodnja predizdelanih gradbenih elementov, od tega pa:
bloki za zidove in pregraje, stenski elementi
in betonske cevi ter drugo; napeljava in popravila gradbenih instalacij; trgovina na debelo in drobno ter v tranzitu z živilskimi in
neživilskimi proizvodi po nomenklaturi trgovskih strok doma in v tujini; zaključna in
obrtna dela v gradbeništvu, gradbeni inženiring, zidarstvo, krovstvo; prevoz potnikov v cestnem prometu doma in v tujini;
popravilo in vzdrževanje motornih vozil in
delovnih strojev; zastopanje in posredovanje v prometu blaga in storitev; storitve v
cestnem prometu: posojanje avtomobilov,
tovornjakov, priklopnikov in avtobusov brez
voznika (leasing posli), organiziranje in vodenje rent-a-car službe; izdelava in popravilo lesenih predmetov, kovinskih predmetov, predmetov iz papirja; druge storitve prehrane – domača gostilna; menjalniški posli.

Rg-33657
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00353 z dne 20. 2. 1996
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
KOMANDANTA STANETA, DRAGATUŠ, p.o., sedež: Dragatuš, pod vložno št.
1/00062/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje v javni vzgojno izobraževalni zavod, sedež, uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o zavodih s
temile podatki:
Matična št.: 5082773
Sedež: Dragatuš, Dragatuš 48
Ustanoviteljica: Skupščina občine Črnomelj, Črnomelj, Trg svobode 3, vstop
23. 12. 1991, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Badjuk Stanislava, Dragatuš 48, ki
od 28. 2. 1994 kot ravnateljica zastopa in
predstavlja OŠ brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 2. 1996: 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Odlok o ustanovitvi Osnovne šole komandanta Staneta, Dragatuš, št. 022-15/91 z
dne 23. 12. 1991.
Statut z dne 23. 12. 1991 ter sklep o
soglasju k statutu št. 022-3/92 z dne 23. 3.
1992.
Rg-33659
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02808 z dne 27. 3. 1995
pri subjektu vpisa DOLINAR, prevozništvo in trgovina, Rumanja vas, d.o.o., sedež: Rumanja vas 31, Straža, pod vložno
št. 1/02579/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5640164
Osnovni kapital: 1,710.000 SIT
Ustanovitelj: Dolinar Leopold, Straža,
Rumanja vas 31, vstop 3. 7. 1992, vložek
1,710.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-33663
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00066 z dne 23. 3. 1995
pri subjektu vpisa PODJETJE OBRT ČRNOMELJ, d.o.o., sedež: Belokranjska c.
24, Črnomelj, pod vložno št. 1/00324/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti, spremembo zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5062373
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rabzelj Drago, razrešen 7. 6. 1994;
direktor Hanžel Miroslav, Borovnica, Gradišnikova 4, imenovan 7. 6. 1994, zastopa
družbo z omejitvijo, da brez predhodnega
soglasja utanovitelja ne more sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo
na: pridobivanje, odtujitev ali obremenitev
nepremičnin ali drugih sredstev, če to ni
izrecno opredeljeno v letnem programu dela; izvajanje investicijskih del in najemanje

Rg-33664
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00907 z dne 31. 3. 1995
pri subjektu vpisa KOLENC, gostinstvo,
trgovina, storitve, Novo mesto, d.o.o., sedež: Češča vas 14, Novo mesto, pod vložno
št. 1/02656/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5668786
Osnovni kapital: 1,500.668 SIT
Ustanovitelja: Kolenc Božidar in Kolenc
Majda, oba iz Novega mesta, Češča vas 14,
vstopila 24. 7. 1992, vložila po 750.334 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-33665
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01504 z dne 20. 2. 1996
pri subjektu vpisa GRADBENIK, gradbeno podjetje, d.o.o., sedež: Šmihel 58, Novo
mesto, pod vložno št. 1/00235/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane firme ter razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5221498
Firma: NG, nizke gradnje, d.o.o.
Skrajšana firma: NG, d.o.o.
Dejavnost se razširi na: gradbeni inženiring; zidarstvo, krovstvo; prevoz potnikov v cestnem prometu doma in v tujini;
popravilo in vzdrževanje motornih vozil in
delovnih strojev; zastopanje in posredovanje v prometu blaga in storitev; storitve v
cestnem prometu: posojanje avtomobilov,
tovornjakov, priklopnikov in avtobusov
brez voznika (leasing posli), organiziranje
in vodenje rent-a-car službe; izdelavo in
popravilo lesenih predmetov, kovinskih
predmetov, predmetov iz papirja; druge
storitve prehrane – domača gostilna; menjalniške posle.
Dejavnost je odslej naslednja: nizka
gradnja in hidrogradnja; gradnja, rekonstrukcija in popravilo cest, cestnih mostov,
nadvozov in podvozov; gradnja hidrograd-

Rg-33666
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02170 z dne 21. 2. 1996
pri subjektu vpisa LINE, posredovanje,
svetovanje, trgovina, d.o.o., Novo mesto,
sedež: Lamutova 6, Novo mesto, pod vložno št. 1/00714/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, sedeža,
ustanoviteljev in zastopnika, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5338255
Sedež: Novo mesto, Mestne njive 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Plantan Darja in Splichal Tatjana, roj. Malarič, izstopili 11. 9.
1994; Petrov Božena, Novo mesto, Smrečnikova 30, vstopila 11. 9. 1994, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Splichal Tatjana, roj. Malarič, razrešena 11. 9. 1994; direktorica Petrov Božena, imenovana 11. 9. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost družbe se razširi na: računovodske, administrativne in finančne storitve.
Dejavnost družbe je naslednja: trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi ter z mešanim blagom doma in v tujini; trgovina z vozili in deli na
drobno in debelo doma in v tujini; gostinske
storitve nastanitve, prehrane in druge gostinske storitve; turistične agencije, turistični uradi; druge osebne storitve in storitve
gospodinjstvom; storitve reklame in ekonomske propagande; neomenjene storitve na
področju prometa; prirejanje sejmov, razstav, športnih in drugih razvedrilnih prireditev; projektiranje gradbenih objektov in
drugo projektiranje; trgovina na drobno z
lastnimi proizvodi; prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu doma in v tujini;
posredovanje in zastopanje v prometu blaga
in storitev doma in v tujini; gostinske in
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turistične storitve doma in v tujini; računovodske, administrativne in finančne storitve.

Matična št.: 5929547
Firma: EUROLES FABJAN, družba za
sečnjo in predelavo lesa, trgovino, transport in storitvene dejavnosti, d.o.o., Pleš
Skrajšana firma: EUROLES FABJAN,
d.o.o., Pleš
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Hinje, Pleš 2
Osnovni kapital: 1,934.613 SIT
Ustanovitelja: Fabjan Marija in Fabjan
Marjan, oba iz Hinj, Pleš 2, vstopila 26. 10.
1995, vložila po 967.306,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Fabjan Marija, ki zastopa družbo brez
omejitev, in družbenik Fabjan Marjan, ki
zastopa družbo kot poslovni pooblaščenec,
imenovana 26. 10. 1995.
Dejavnost, vpisana 16. 2. 1995: 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; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo je bila sklenjena dne 26. 10.
1995.

Rg-33674
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00075 z dne 7. 4. 1995
pri subjektu vpisa PIONIR AVTOHIŠA,
servisno prodajni center, Novo mesto,
d.d., sedež: Pod Trško goro 83, Novo mesto, pod vložno št. 1/01490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5440025
Ustanovitelj: Gradbeno industrijsko podjetje PIONIR, p.o., Novo mesto, Kočevarjeva 1, vstop 25. 3. 1991, vložek 25,077.652,60
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33667
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00092 z dne 15. 2. 1996
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
BELOKRANJSKEGA ODREDA, p.o., sedež: Semič 42, Semič, pod vložno št.
1/00053/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o zavodih, spremembo firme, uskladitev dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5085349
Firma: OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA, SEMIČ, p.o.
Ustanoviteljica: Skupščina občine Črnomelj, Črnomelj, Trg svobode 3, vstop 29. 1.
1963, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Fir Barbara, razrešena 19. 9. 1994;
zastopnica Jančan Silva, Semič, Vavpča vas
28, imenovana 20. 9. 1994, kot ravnateljica
zastopa OŠ brez omejitev. V določenih zadevah lahko pooblasti za zastopanje in predstavljanje druge osebe.
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje.
Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Belokranjskega odreda, Semič, št. 022-8/91 z
dne 23. 12. 1991.
Sklep o soglasju k statutu št. 022-3/92 z
dne 25. 3. 1992 ter statut z dne 9. 1. 1992.
Rg-33668
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00027 z dne 16. 2. 1996
pri subjektu vpisa FRANKOVIČ, d.o.o.,
podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, Vukovci, sedež: Vukovci 9, Vinica,
pod vložno št. 1/03223/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo poslovnih
deležev zaradi vstopa družbenika in spremembo (uskladitev) dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5789605
Ustanovitelja: Frankovič Stane, vstopil
10. 5. 1993, in Frankovič Irena, vstopila 22.
1. 1996, oba iz Vinice, Vukovci 9, vložila
po 800.460 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 16. 2. 1996: 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
511 Posredništvo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Rg-33669
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00015 z dne 16. 2. 1996
pod št. vložka 1/03841/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Rg-33671
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01646 z dne 23. 3. 1995
pri subjektu vpisa SAMIGRAD, splošna
gradbena dejavnost, Suhadol, d.o.o., sedež: Dol. Suhadol 7, Brusnice, pod vložno
št. 1/00767/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5342821
Osnovni kapital: 3,657.000 SIT
Ustanovitelj: Sašek Milan, Brusnice,
Dol. Suhadol 7, vstop 27. 3. 1990, vložek
3,657.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-33672
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01586 z dne 23. 3. 1995
pri subjektu vpisa SHOP UNIVERZAL,
proizvodno in storitveno podjetje, Novo
mesto, d.o.o., sedež: Lobetova 39, Novo
mesto, pod vložno št. 1/00647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in lastnimi sredstvi ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5324211
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Krese Robert in Krese
Bernarda, oba iz Novega mesta, Lobetova
39, vstopila 8. 1. 1990, vložila po 752.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-33675
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02081 z dne 16. 2. 1996
pri subjektu vpisa ZARJA, stanovanjsko
podjetje, d.d., Novo mesto, sedež: Prešernov trg 5, Novo mesto, pod vložno št.
1/02517/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in člane
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5617189
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik Horvat Stojan, Novo mesto, Slančeva 4, razrešen 2. 8. 1994 kot vršilec dolžnosti direktorja družbe in imenovan za predsednika uprave, ki zastopa in predstavlja
družbo neomejeno, ter člana uprave Kordiš
Anton, Novo mesto, Šolska ulica 14a, in
Skupe Egidij, Novo mesto, Mala Cikava
17b, ki zastopata in predstavljata družbo v
odsotnosti predsednika uprave na podlagi
pooblastil, imenovana 2. 8. 1994.
Člani nadzornega sveta; Preskar Jože,
Vesel Igor, Šuštar Miloš, Lukan Jože in Jaklič Slavka, vstopili 20. 7. 1994.
Rg-33677
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02761 z dne 16. 2. 1996
pri subjektu vpisa AMBIENS, projektiranje in inženiring, Črnomelj, d.o.o., sedež:
Zelena pot 9a, Črnomelj, pod vložno št.
1/02145/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenikov in
zastopnikov ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5580323
Sedež: Črnomelj, Na utrdbah 8
Osnovni kapital: 1,546.500 SIT
Ustanovitelja: Banovec Branko, Črnomelj, Zelena pot 9a, vstop 25. 1. 1992, vložek 1,546.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sašek Samo, izstop 21. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Sašek Samo, razrešen 29. 12. 1994;
direktor Banovec Branko, imenovan 25. 1.
1992, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-33684
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01947 z dne 7. 4. 1995
pri subjektu vpisa OPTIMA, proizvodno
in trgovsko podjetje, Šentrupert, d.o.o.,
Šentrupert, Bistrica 25, sedež: Bistrica 25,
Šentrupert, pod vložno št. 1/00926/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala z novim vložkom in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
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Matična št.: 5364396
Osnovni kapital: 2,322.000 SIT
Ustanovitelja: Jevnikar Franc, Mirna,
Gubčeva 18, in Grebenc Janja, Šentrupert,
Bistrica 25, vstopila 3. 1. 1990, vložila po
1,161.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

d.o.o., sedež: Zameško 10, Šentjernej, pod
vložno št. 1/02801/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5694680
Osnovni kapital: 1,863.930 SIT
Ustanovitelji: Oštir Jože, Šentjernej, Zameško 10, ter Zelenka Gunther in Zelenka
Brigitte, oba iz Korba, Maybachstrasse 6 –
vstopili 27. 7. 1992, vložili po 621.310 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

dajaln; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 612 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 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; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 711 Dajanje avtomobilov 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; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 926 Športna dejavost; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 92623 Druge športne dejavnosti; 930 Druge storitvene dejavnosti.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo je bila sklenjena dne 19. 1.
1996.

Rg-33685
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01036 z dne 20. 3. 1995
pri subjektu vpisa TRGO-PRODUKT,
kmetijska proizvodnja in prodaja na debelo in drobno, Črnomelj, d.o.o., sedež:
Rožanec 20, Črnomelj, pod vložno št.
1/01079/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, razširitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5384532
Firma: JAKŠA & CO, proizvodnja in
trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: JAKŠA & Co, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Jakša Stane in Jakša Marija, oba iz Črnomlja, Rožanec 20, vstopila
11. 6. 1990, vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jakša Stane, razrešen in ponovno imenovan 6. 5. 1994.
Dejavnost družbe se dopolni z naslednjimi dejavnostmi: trgovina v tranzitu in kataloška prodaja; neomenjene storitve na področju prometa; odkup in prodaja rabljenih
avtomobilov; komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev;
uvoz in izvoz živilskih in neživilskih proizvodov; izdelava in popravilo tekstilnih izdelkov; kmečki turizem; popravilo in vzdrževanje cestnih motornih vozil in kmetijske
mehanizacije; popravilo in vzdrževanje
električnih strojev in drugih elektrotehničnih aparatov in naprav, cestnih motornih
vozil in kmetijske mehanizacije, izdelava in
popravilo lesenih izdelkov.
Dejavnost družbe je odslej: trgovina v
tranzitu in kataloška prodaja; neomenjene
storitve na področju prometa; odkup in prodaja rabljenih avtomobilov; komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga
in storitev; uvoz in izvoz živilskih in neživilskih proizvodov; izdelava in popravilo
tekstilnih izdelkov; izdelava raznovrstnih
kovinskih izdelkov; kmečki turizem; popravilo in vzdrževanje električnih strojev in
drugih elektrotehničnih aparatov in naprav,
cestnih motornih vozil in kmetijske mehanizacije; izdelava in popravilo lesenih izdelkov; kmetijska proizvodnja (pridelovanje zelenjave, sadja in živinoreja); trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi (zelenjava, sadje in izdelki,
meso, perutina in mesni izdelki, mleko in
mlečni izdelki, vino, kmetijska mehanizacija); transport blaga v cestnem prometu.
Rg-33686
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01365 z dne 22. 3. 1995
pri subjektu vpisa FEMA, proizvodnja in
trgovina stavbnega pohištva, Šentjernej,

Rg-33687
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00040 z dne 14. 2. 1996
pod št. vložka 1/03827/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5928303
Firma: MEGASTAR, zastopanje in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: MEGASTAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Črnomelj, Partizanska pot 4a
Osnovni kapital: 1,610.000 SIT
Ustanovitelja: Tkalčič Marija in Stariha
Boris, oba iz Dragatuša, Belčji vrh 33, vstopila 19. 1. 1996, vložila po 805.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Tkalčič Marija, Dragatuš, Belčji vrh
33, in družbenik Stariha Boris, imenovana
19. 1. 1996, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 2. 1996: 0125 Reja drugih živali; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 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; 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; 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;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-

Rg-33689
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00019 z dne 15. 2. 1996
pri subjektu vpisa BOR, Tovarna čevljev,
Dolenjske Toplice, p.o., sedež: Močile 1,
Dolenjske Toplice, pod vložno št.
1/00678/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo iz p.o. v d.d., ustanovitelje in nadzorni svet, uskladitev dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5144957
Firma: BOR, Tovarna čevljev, Dolenjske Toplice, d.d.
Skrajšana firma: BOR, Dolenjske Toplice, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 88,680.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad R Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ulica 28, vložil
17,736.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 8,868.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Dunajska 22, vložil 8,868.000 SIT, Avguštin Elizabeta, Dolenjske Toplice, Sela 81,
in 161 udeležencev interne razdelitve, vložili 17,736.000 SIT, ter Avguštin Elizabeta
in 161 udeležencev notranjega odkupa, vložili 35,472.000 SIT – vstopili 24. 10. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Fifolt Štefan, razrešen 24. 10. 1995;
zastopnik Zupančič Domine, Uršna sela,
Gor. Sušice 23, imenovan 24. 10. 1995, zastopa družbo brez omejitev kot začasni poslovodni organ.
Člani nadzornega sveta: Bajec Ljudmila,
Češarek Julijan, Košmrlj Boris in Jenko Andrejka, vstopili 24. 10. 1995.
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2852 Splošna mehanična
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dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
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; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5551 Storitve
menz; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin 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; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije R Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00477/00757 – 1996/KJ z dne 19. 1. 1996.

ja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja kruha, peciva, slaščic;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1853 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 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; 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; 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; 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; 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; 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,

Rg-33691
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00037 z dne 15. 2. 1996
pod št. vložka 1/03815/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev nameravane firme s temile podatki:
Matična št.: 5921864
Firma: DLC DIANA, dolenjski lovski
center, d.o.o.
Skrajšana firma: DLC – DIANA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Šukljetova 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pavec Vladimir, Novo mesto, Šukljetova 1, vstop 21. 11. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Pavec Vladimir, imenovan 21. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev kot poslovodja.
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Poljedelstvo,
povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 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; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
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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; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 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; 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; 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; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 21. 11. 1995.

25c, vstopili 19. 1. 1996, vložili po 2.000
SIT odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: družbeniki Rožman Anton, Rožman Roman in
Rožman Jože, imenovani 19. 1. 1996, zastopajo družbo neomejeno.
Dejavnost, vpisana 15. 2. 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; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
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; 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;
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; 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; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 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.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
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; 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; 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; 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;
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; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 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; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 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;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami, in gradbenim materialom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom.
Pogodba o ustanovitvi družbe z neomejeno odgovornostjo z dne 19. 1. 1996.

Rg-33692
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00017 z dne 15. 2. 1996
pod št. vložka 1/03839/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5929598
Firma: R.A.J. ROŽMAN & CO, tesarstvo, krovstvo, proizvodnja, trgovina,
d.n.o., Mirna Peč
Skrajšana firma: R.A.J. ROŽMAN &
CO, d.n.o., Mirna Peč
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Mirna Peč, Orkljevec 1a
Osnovni kapital: 6.000 SIT
Ustanovitelji: Rožman Anton in Rožman
Roman, oba iz Mirne Peči, Orkljevec 1a, ter
Rožman Jože, Medvode, Spodnje Pirniče

Rg-33694
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01482 z dne 11. 4. 1995
pri subjektu vpisa ACTA, podjetje za intelektualne storitve, d.o.o., Črnomelj, Metliška 36, sedež: Metliška 36, Črnomelj,
pod vložno št. 1/00756/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5344441
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Težak Vida, vstopila 16. 2.
1990, in Težak Drago, vstopil 1. 4. 1991, oba
iz Črnomlja, Metliška 36, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-33695
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02834 z dne 5. 2. 1996
pri subjektu vpisa GRAND, strojegradnja,
servis, trgovina, Črnomelj, d.o.o., sedež:
Kolodvorska ul. 34, Črnomelj, pod vložno
št. 1/01232/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
sredstvi družbe, spremembo družbenikov
zaradi odsvojitve deležev in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
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Matična št.: 5408873
Osnovni kapital: 6,975.500 SIT
Ustanovitelj: Šavor Zdravko, Črnomelj,
Kanižarice 39, vstop 17. 9. 1990, vložek
6,975.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Grdiša Jože, izstop 28. 12. 1994.

rekreacijskih površin; prevoz blaga v cestnem prometu; gostinstvo in turizem: gostinske storitve, prehrana in prenočišča, turistično poslovanje in posredovanje; tehnične
in poslovne storitve: javna skladišča in tržnice, storitve reklame in ekonomske propagande, prirejanje sejmov in razstav; obrt in
osebne storitve: izdelava izdelkov iz plastičnih mas, izdelava predmetov iz nekovin,
izdelava in popravila lesenih izdelkov, osebne storitve in storitve gospodinjstva; zastopanje in posredovanje domačih in tujih firm
v prometu blaga in storitev; zunanja trgovina (uvoz in izvoz): trgovina z živilskimi in
neživilskimi proizvodi na debelo in drobno;
projektiranje in sorodne tehnične storitve.

5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-33696
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00002 z dne 16. 2. 1996
pri subjektu vpisa DOM INŽENIRING,
podjetje za trgovino, marketing in inženiring, Novo mesto, d.o.o., sedež: Vel. Bučna vas 1, Novo mesto, pod vložno št.
1/02162/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5577217
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mesojedec Slavko, razrešen 31. 12.
1995; direktor Šeničar Bojan, Novo mesto,
Drska 69, imenovan 1. 1. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-34779
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00893 z dne 29. 2. 1996
pri subjektu vpisa TOGRA – trgovina in
gradbeništvo, Novo mesto, d.o.o., sedež:
Drejčetova pot 24, Novo mesto, pod vložno št. 1/01055/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, skrajšano
firmo, povečanje osnovnega kapitala, razširitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5381983
Skrajšana firma: TOGRA, d.o.o.
Sedež: Novo mesto, Avšičeva ulica 18
Osnovni kapital: 1,510.743,14 SIT
Ustanovitelj: Blatnik Pavel, Novo mesto, Avšičeva ulica 18, vstop 16. 6. 1990,
vložek 1,510.743,14 SIT, odgovornot: ne
odgovarja.
Dejavnost družbe se razširi na: gostinstvo in turizem: gostinske storitve, prehrana in prenočišča, turistično poslovanje
in posredovanje; tehnične in poslovne storitve: javna skladišča in tržnice, storitve reklame in ekonomske propagande, prirejanje
sejmov in razstav; obrt in osebne storitve:
izdelava izdelkov iz plastičnih mas, izdelava predmetov iz nekovin, izdelava in popravila lesenih izdelkov, osebne storitve in storitve gospodinjstva; zastopanje in posredovanje domačih in tujih firm v prometu blaga
in storitev; zunanja trgovina (uvoz in izvoz): trgovina z živilskimi in neživilskimi
proizvodi na debelo in drobno; projektiranje in sorodne tehnične storitve.
Dejavnost se odslej glasi: trgovina z neživilskimi proizvodi na debelo in drobno:
knjige, pisarniški material in pribor, tkanine
in konfekcija, obutev, usnje, guma in plastika, keramika, steklo in porcelan, tobak in
drugi neživilski proizvodi, kovinsko in elektrotehnično blago, papir, šolski material,
oprema in potrebščine, galanterija, bižuterija in igrače, trgovina z mešanim blagom na
debelo in drobno; grafična dejavnost, fotokopiranje, tipkanje in kopiranje; gradbeništvo: visoka gradnja, zaključna in obrtna dela v gradbeništvu; urejanje naselja in prostora: urejanje stavbnega zemljišča, urejanje in vzdrževanje parkov, zelenic in

Rg-34793
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01727 z dne 26. 2. 1996
pri subjektu vpisa VAŠ STIL, trgovina,
prodaja usnjenih izdelkov, Novo mesto,
d.o.o., sedež: Sokolska ulica 2, Novo mesto, pod vložno št. 1/01277/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža in dejavnosti, prokurista
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5414148
Firma: VAŠ STIL, trgovina in gostinstvo, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: VAŠ STIL, Novo mesto, d.o.o.
Sedež: Novo mesto, Stranska vas 48
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Šiško Marija, Novo mesto, Mali Slatnik 4, vstop 24. 9. 1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Šenica Franc, Dolenjske Toplice, Meniška vas 27a, imenovan 30. 5. 1994.
Dejavnost, vpisana 26. 2. 1996: 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2852 Splošna mehanična dela; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 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.; 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;

Rg-34801
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00054 z dne 1. 3. 1996
pod št. vložka 1/03847/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5934613
Firma: KANOFLEUR, Vrtnarstvo in
cvetličarstvo, Vinica, d.o.o.
Skrajšana firma: KANOFLEUR, Vinica, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vinica, Sečje selo 12a
Osnovni kapital: 1,804.500 SIT
Ustanovitelj: Mravinec Mihael, Vinica,
Sečje selo 12a, vstop 12. 2. 1996, vložek
1,804.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mravinec Mihael, imenovan 12. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 1. 3. 1996: 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Pridelovanje drugega sadja in
začimb; 511 Posredništvo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 602 Drug
kopenski promet; 930 Druge storitvene dejavnosti.
Ustanovitveni akt družbe z omejeno odgovornostjo z dne 12. 2. 1996.
Rg-34807
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00501 z dne 10. 3. 1995
pri subjektu vpisa KAJTAZ, trgovina,
uvoz-izvoz, Novo mesto, d.o.o., sedež: Šegova 6, Novo mesto, pod vložno št.
1/02694/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, povečanje s sredstvi družbe, spremembo družbenika in spremembo poslovnega deleža ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5669499
Osnovni kapital: 1,507.145,55 SIT
Ustanovitelja: Kajtazović Sakib, Novo
mesto, Šegova 6, vstopil 26. 2. 1992, in
Bukovec Vid, Novo mesto, Gor. Mraševo 6,
vstopil 17. 4. 1994, vložila po 753.572,77
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-1272
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00001 z dne 25. 4. 1995
pri subjektu vpisa ZAŠČITA, proizvodnja,
nakup in prodaja, Bereča vas, d.o.o., sedež: Bereča vas 13a, Suhor, pod vložno št.
1/00980/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5373590
Dejavnost, vpisana 25. 4. 1995: 171 Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in
predenje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 172 Tkanje tekstilij; 1721 Tkanje preje bombažnega tipa;
1722 Tkanje preje tipa volnene mikanke;
1723 Tkanje preje tipa volnene česanke;
1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje
druge tekstilne preje; 1730 Plemenitenje
tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 175 Proizvodnja drugih
tekstilij; 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; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
izdelkov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih 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.; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Prizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 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 Postavjanje 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; 4550 Dajanje strojev in opreme 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; 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; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-

vin, 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 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; 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 ži-

vili, 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 drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
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; 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; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 5551
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Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski 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; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 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; 652 Drugo finančno posredništvo; 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; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 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; 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.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 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; 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; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 930
Druge storitvene dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-

nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-691
Temeljno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01866 z dne 16. 5. 1995
pri subjektu vpisa TGM, podjetje za trgovino, gostinstvo in mesarijo Črnomelj,
d.o.o., sedež: Trubarjeva 3, Črnomelj, pod
vložno številko 1/00918/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5370019
Osnovni kapital: 1,550.400 SIT
Ustanovitelji: Ivanetič Janez in Ivanetič
Anica, oba iz Črnomlja, Trubarjeva 3, vstopila 3. 4. 1990, vložila po 775.200 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-689
Temeljno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00594 z dne 18. 10. 1994
pri subjektu vpisa EJA, trgovina in zastopstvo d.o.o. Novo mesto, pod vložno št.
1/00898/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5364256
Osnovni kapital: 1,717.000 SIT
Ustanovitelji: Halilović Ruždija in Halilović Suzana, oba iz Novega mesta, Jurčičeva 10, vstopila 6. 3. 1990, vložila po 858.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost družbe se razširi na: proizvodnjo tekstilne konfekcije; proizvodnjo izdelkov iz plastičnih mas – kabine za tuširanje;
trgovino na debelo in drobno na terenu ter
ambulantna prodaja vseh živilskih in neživilskih proizvodov po nomenklaturi trgovskih strok.
Dejavnost družbe je naslednja: proizvodnja tekstilne konfekcije; proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas – kabine za tuširanje;
trgovino na debelo in drobno na terenu ter
ambulantna prodaja vseh živilskih in neživilskih proizvodov po nomenklaturi trgovskih strok; gostinstvo – gostinske storitve
nastanitve, prehrane in druge gostinske storitve; marketing s področja dejavnosti; špedicija, posredništvo in komisijski posli v
prometu blaga in storitev doma in v tujini;
prevoz potnikov v cestnem prometu; visoka
in nizka gradnja v gradbeništvu; instalacijska in zaključna dela v gradbeništvu; posredovanje in zastopanje v prometu blaga in
storitev; uvoz in izvoz vseh neživilskih in
živilskih proizvodov po nomenklaturi trgovskih strok.
Rg-690
Temeljno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00068 z dne 24. 4. 1995
pod št. vložka 1/03753/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5890381
Firma: KORBAR – GRADNJE, gradbene storitve d.o.o., Trebnje, Rimska 34
Skrajšana firma: KORBAR – GRADNJE d.o.o., Trebnje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Sedež: Trebnje, Rimska 34
Ustanovitelji: Korbar Marjan, Trebnje,
Rimska 34, vstopili 3. 3. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Korbar Marjan, Trebnje, Rimska 34,
imenovan 3. 3. 1995, zastopa družbo brez
omejitev, kot poslovodja.
Dejavnost, vpisana 24. 4. 1995: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-692
Temeljno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00070 z dne 4. 5. 1995
pri subjektu vpisa PERSPEKTIVA, d.d.
Borzno posredniška družba, sedež: Kidričevo naselje, Metlika, pod vložno številko
1/03202/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, spremembo
statuta s temile podatki:
Matična št.: 5754194
Dejavnost, vpisana 4. 5. 1995: 6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.
Rg-693
Temeljno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01869 z dne 20. 3. 1995
pod št. vložka 1/03740/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5858119
Firma: BREDA, VOLF IN VOLF, trgovina, turizem in gostinstvo, Stari trg,
d.n.o.
Skrajšana firma: BREDA, Stari trg,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Gornji Radenci 6
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelji: Volf Miroslav, Stari trg
ob Kolpi, Gornji Radenci 6, vstopil 13. 6.
1994, vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Volf Marija, Velenje, Tomšičeva cesta 12, vstopila
13. 6. 1994, vložek 5.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Volf Miroslav, Stari trg ob Kopi, Gornji Radenci 6, imenovan 13. 6. 1994; družbenica Volf Marija, Velenje, Tomšičeva cesta 12, imenovana 13. 6. 1994, zastopa družbo kot namestnica direktorja.
Dejavnost družbe je naslednja: trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi po nomenklaturi vseh trgovskih strok, tudi s tujino; zastopanje in
posredovanje v prometu blaga in storitev
doma in s tujino; zastopanje domačih in
tujih firm; turistično posredovanje: storitve
turistične agencije: organiziranje in posredovanje pri organizaciji potovanj, izletov in
drugih turističnih aranžmajev doma in v tujini ter nastanitvi turistov v objektih kmečkega turizma in druga posredovanja na področju turizma; gostinstvo: vse vrste gostin-
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skih storitev nastanitve in prehrane, ter ostale gostinske storitve; kmečki turizem: nudenje storitev nastanitve in prehrane, nudenje
uslug vseh vrst športno-rekreativnih aktivnosti, izposoja koles, ribiškega pribora, kajakov in kanujev ter drugih rekvizitov za
šport in rekreacijo, izdaja dovolilnic za ribolov.

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; 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.; 2470 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; 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.; 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; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 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; 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
ribam, 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

Rg-30310
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01570 z dne 22. 12. 1995,
pri subjektu vpisa SANTI, proizvodnja, trgovina, izvoz-uvoz, inženiring, d.o.o., Šentrupert, sedež: Šentrupert 124, Šentrupert, pod vložno št. 1/01808/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, povečanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti,
spremembo zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, s temile podatki:
Matična št. 5513103
Firma: SANTI, proizvodnja, trgovina,
izvoz-uvoz, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: SANTI, d.o.o.
Sedež: Trebnje, Gubčeva 27
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pevec Nevenka, Trebnje, Cesta Gubčeve brigade 9, vstopila 5. 6.
1991, vložek: 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Koršič Bojan, Trebnje, Golijev trg
10, imenovan 20. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev kot poslovodja.
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motovozov, 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.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 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; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 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; 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;
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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; 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; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 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; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem 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;
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;

7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/01570, z dne 22. 12. 1995.

koriščanje mehanske energije, razen motorjev za letala in motorna vozila; 297 Proizvodnja gospodinjskih aparatov in naprav;
331 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 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; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 926
Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo sklenjena dne 29. 11. 1995.

Rg-30311
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00418 z dne 3. 1. 1996,
pri subjektu vpisa DOLENJSKO-POSAVSKI VETERINARSKI ZAVOD, p.o., sedež: Cesta herojev 78, Novo mesto, pod
vložno št. 1/00303/00, vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika, s
temile podatki:
Matična št. 5171580
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Colarič Franc, razrešen 1. 7. 1993;
direktor Rihtar Hinko, dr. vet. med., Novo
mesto, Mestne njive 11, imenovan 1. 7.
1993, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-30313
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00422 z dne 27. 12. 1995,
pod št. vložka 1/03828/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o., s
temile podatki:
Matična št. 5928311
Firma: NIX – KLIMA, klima naprave,
hladilni sistemi in čistilci zraka, Semič,
d.o.o.
Skrajšana firma: NIX – KLIMA, Semič,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Semič, Stranska vas 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šuštaršič Andreja, Semič,
Podreber 5, vstopila 29. 11. 1995, vložek:
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Simonič Dušan, Semič, Stranska vas 5, vstopil 29. 11. 1995, vložek: 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Šuštaršič Andreja, Semič, Podreber 5, imenovana 29. 11. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 27. 12. 1995: 291
Proizvodnja strojev za proizvajanje in iz-

Rg-30317
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00455 z dne 28. 12. 1995,
pri subjektu vpisa VIAS, trgovina, gostinstvo, turizem in gradbeništvo, Črmošnjice, d.o.o., sedež: Črmošnjice 53a, Stopiče, pod vložno št. 1/00946/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža, s temile podatki:
Matična št. 5363926
Firma: VIAS, gradbeništvo, inženiring,
trgovina, d.o.o.
Sedež: Novo mesto, Ljubljanska c. 51
Rg-30318
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00256 z dne 27. 12. 1995,
pri subjektu vpisa EDC, elektronik design
center, Novo mesto, d.o.o., sedež: Irča vas
2, Novo mesto, pod vložno št. 1/01756/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in poslovnih deležev,
uskladitev z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti, s temile
podatki:
Matična št. 5490383
Ustanovitelji: Kovač Bojan, Novo mesto, Irča vas 2, vstopil 22. 4. 1991, vložek:
502.667 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gačnik Vladimir, Novo mesto, Slavka Gruma 58, vstopil 22. 4. 1991, vložek: 502.667
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Remec
Igor, Novo mesto, Ul. Slavka Gruma 74,
vstopil 5. 4. 1995, vložek: 502.666 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 27. 12. 1995: 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za
letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in 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
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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; 2960 Proizvodnja orožja in streliva;
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; 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; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije.

nikova 28, vložek: 15,855.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Avsec Anton in
ostali udeleženci notranjega odkupa po seznamu, ki je priložen aktu o lastninskem
preoblikovanju, Novo mesto, Smrečnikova
28, vložek: 28,313.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; vsi vstopili 15. 3. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Tomljanovič Gorazd, Novo mesto,
Cesarjeva 40, imenovan 28. 9. 1995 kot v.
d. direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kink Anton
Zvonko, Dimitrič Ada, Strmole Feliks, Turk
Pavel, Kocjan Jože, vsi vstopili 20. 4. 1995.
Dejavnost, vpisana 27. 12. 1995: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 45 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; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 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; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
6024 Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 90 Storitve javne higiene.
Na podlagi sklepa Izvršnega sveta
Skupščine občine Novo mesto z dne 27. 9.
1994 se je del družbenih sredstev v višini
80,653.000 SIT javnega podjetja Komunala
Novo mesto izločil za potrebe organiziranja
hčerinskega podjetja Novograd, d.o.o., Novo mesto, ki se je med postopkom konstituiranja lastninilo po zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij.
Pogodba o brezplačnem prenosu dela
družbenega kapitala javnega podjetja v hčerinsko podjetje z dne 20. 1. 1995.
Akt o lastninskem preoblikovanju podjetja Novograd, d.o.o., z dne 15. 3. 1995.
Statut družbe Novograd, d.d., z dne
15. 3. 1995.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP 00316/006381995/BJ z dne 16. 8. 1995.
Vpis ustanovitve delniške družbe in vpis
pravnih posledic lastninskega preoblikovanja vpisana sklepom Srg 307/95 z dne
27. 12. 1995.

podjetje za trgovino in storitve, Novo mesto, d.o.o., sedež: Potok 5/a, Novo mesto,
pod vložno št. 1/01302/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, spremembo dejavnosti, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, s temile podatki:
Matična št. 5426057
Osnovni kapital: 1,557.000 SIT
Ustanovitelja: Oblak Karel in Oblak
Ivanka, oba Straža, Potok 5/a, vstopila
24. 6. 1990, vložila po 778.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Doda se nova dejavnost: prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu doma in v
tujini; storitve v cestnem prometu – rent-acar; tehnični pregledi vseh vrst motornih
vozil in priklopnikov; zbiranje in predelovanje odpadkov.
Dejavnost se odslej glasi: popravila in
vzdrževanje cestnih motornih vozil, od tega
pa osebnih avtomobilov, avtobusov, traktorjev in posebnih cestnih motornih vozil,
motornih koles ter koles in vse vrste gradbene mehanizacije; trgovina na debelo in
drobno z vsemi živilskimi in neživilskimi
proizvodi; komisijska trgovina z vsemi neživilskimi proizvodi; komercialni posli in
posli v funkciji prometa blaga in storitev,
kot trgovsko posredovanje in zastopanje; organizacijske, ekonomske in tehnološke storitve; gostinske storitve nastanitve in prehrane gostov ter druge gostinske storitve
(bife, kavarne, priprava hitre hrane ipd.);
prirejanje sejmov, razstav, salonov in drugih oblik gospodarskega prikazovanja; storitve reklame in ekonomske propagande;
prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu doma in v tujini; storitve v cestnem prometu – rent-a-car; tehnični pregledi vseh
vrst motornih vozil in priklopnikov; zbiranje in predelovanje odpadkov.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 24. 6. 1990.
Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/01410 dne 25. 10. 1995.

Rg-30319
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00307 z dne 27. 12. 1995,
pod št. vložka 1/03707/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev delniške
družbe in vpis pravnih posledic lastninskega preoblikovanja, s temile podatki:
Matična št. 5870909
Firma: NOVOGRAD, gradbeništvo, inženiring in trgovina, d.d.
Skrajšana firma: NOVOGRAD, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Novo mesto, Podbevškova 12
Osnovni kapital: 80,653.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vložek: 16,131.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, vložek: 8,065.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložek: 12,289.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Avsec Anton in
ostali udeleženci interne razdelitve delnic
po seznamu, ki je priložen aktu o lastninskem preoblikovanju, Novo mesto, Smreč-

Rg-30321
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01410 z dne 25. 10. 1995,
pri subjektu vpisa SHOP COMMERCE,

Rg-30322
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00444 z dne 22. 12. 1995,
pri subjektu vpisa SETR, servis in trgovina, d.o.o., Žužemberk, sedež: Zalisac 8,
Žužemberk, pod vložno št. 1/02945/00, vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti, s temile
podatki:
Matična št. 5713854
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1995: 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
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gimi 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; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
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.; 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);
6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7470 Čiščenje
stavb.

tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal.

ci interne razdelitve s seznama, ki je priložen aktu o lastninskem preoblikovanju, Novo mesto, Belokranjska 36, vložek:
6,540.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Božič Franc in ostali udeleženci notranjega odkupa s seznama, ki je priložen aktu
o lastninskem preoblikovanju, Novo mesto,
Stopiče 80, vložek: 12,620.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; vsi vstopili 23. 11.
1995.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Bartelj Anton, razrešen 25. 5. 1995, zastopa in predstavlja podjetje v okviru dejavnosti podjetja, sklepa vse pogodbe in opravlja druga pravna dejanja neomejeno, razen
pri sklepanju pogodb o nakupu in prodaji
nepremičnin, ki jih sklepa po predhodnem
soglasju delavskega sveta ter zastopa podjetje pred sodiščem in drugimi organi; direktor Brezovar Anton, Novo mesto, Belokranjska 36, imenovan 25. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Zupančič Silvo,
Gorišek Jože, Jazbec Peter, Mihelin Jože,
Vovko Marjan, Božič Franc, vsi vstopili
25. 5. 1995.
Dejavnost, vpisana 2. 2. 1996: 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja agencije, št. LP
00336/00452-1995/IJS z dne 28. 11. 1995.

Rg-30323
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02425 z dne 11. 12. 1995,
pri subjektu vpisa BEGRAD – INŽENIRING, storitve in inženiring, Črnomelj,
d.o.o., sedež: Zadružna cesta 14, Črnomelj, pod vložno št. 1/01751/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, s temile podatki:
Matična št. 5493030
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Begrad, d.d., gradbeništvo,
trgovina, inženiring, Črnomelj, Zadružna cesta 14, vstopil 29. 3. 1991, vložek: 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 11. 12. 1995: 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/02425 z dne 11. 12. 1995.
Rg-32983
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00006 z dne 19. 1. 1996,
pri subjektu vpisa PESIBA, svetovanje in
trgovina, Žužemberk, d.o.o., sedež: Breg
19, Žužemberk, pod vložno št. 1/02913/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča vpis
skrajšane firme, spremembo družbenikov
zaradi prostovoljnega izstopa, uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije, s temile podatki:
Matična št. 5710456
Skrajšana firma: PESIBA, Žužemberk,
d.o.o.
Ustanovitelj: Štor Peter, Žužemberk,
Breg 19, vstopil 10. 12. 1992, vložek:
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Štor Jožica, Štor Simon in Štor Barbara, vsi
izstopili 2. 11. 1995.
Dejavnost, vpisana 19. 1. 1996: 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,

Rg-32984
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00973 z dne 19. 1. 1996,
pri subjektu vpisa CIK-CAK, mednarodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Straža, sedež:
Loke 17, Straža, pod vložno št. 1/03110/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in zastopnika
ter njihovih pooblastil, povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbene pogodbe,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, s temile podatki:
Matična št. 5745098
Firma: CIK-CAK, mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o., Straža, Loke 17
Skrajšana firma: CIK-CAK, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Streicher Othmar starejši,
Graz, Avstrija, Amselgasse 26, vložek:
726.802 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Streicher Othmar mlajši, Ebenthal, Avstrija,
Teichgasse 9, vložek: 726.802 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Reba Magda, Straža,
Loke 17, vložek: 46.396 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; vsi vstopili 11. 3. 1993.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Streicher Othmar starejši, Graz, Avstrija, Amselgasse 26, razrešen 5. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Streicher Othmar mlajši, Ebenthal, Avstrija,
Teichgasse 9, razrešen 5. 5. 1994, pomočnik direktorja, brez omejitev; družbenica
Reba Magda, Straža, Loke 17, razrešena 5.
5. 1993, pomočnica direktorja, zastopa neomejeno; direktorica Reba Magda, Straža,
Loke 17, imenovana 5. 5. 1994, zastopa
družbo omejeno, in sicer mora za vsak sklep
imeti soglasje skupščine.
Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/00973 dne 19. 1. 1996.
Rg-33002
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00428 z dne 2. 2. 1996,
pri subjektu vpisa VARNOST NOVO
MESTO, podjetje za varovanje premoženja, p.o., Novo mesto, Trdinova 6, sedež:
Trdinova 6, Novo mesto, pod vložno št.
1/00210/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja, preoblikovanje iz p.o. v d.d.,
spremembo firme, spremembo zastopnika,
vpis nadzornega sveta, s temile podatki:
Matična št. 5174562
Firma: VARNOST NOVO MESTO,
d.d., podjetje za varovanje premoženja
Skrajšana firma: VARNOST NOVO
MESTO, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 32,700.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek: 7,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložek: 3,270.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22,
vložek: 3,270.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Brezovar Anton in ostali udeležen-

Rg-33017
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00291 z dne 29. 1. 1996,
pri subjektu vpisa DOM STAREJŠIH
OBČANOV ČRNOMELJ, p.o., sedež: Ul.
21. oktobra 19/c, Črnomelj, pod vložno št.
1/00291/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v javni socialno
varstveni zavod, spremembo družbenika,
spremembo – uskladitev dejavnosti, s temile podatki:
Matična št. 5274508
Firma: DOM STAREJŠIH OBČANOV
ČRNOMELJ
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelja: Skupnost socialnega
skrbstva Črnomelj, Črnomelj, izstopila 6. 5.
1993; Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ljubljana, vstopila 6. 5. 1993,
odgovornost: ostalo.
Dejavnost, vpisana 29. 1. 1996: 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 8531 Institucionalno socialno varstvo; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev.
Sklep o soglasju k statutu Doma starejših občanov Črnomelj, št. 022-03/93-9/51-8
z dne 2. 11. 1994.
Statut št. 70/94-S z dne 30. 11. 1994.
Sklep o preoblikovanju v javni socialno
varstveni zavod, št. 022-03/93-9/44-8 z dne
6. 5. 1993.
Rg-33020
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00028 z dne 30. 1. 1996,
pri subjektu vpisa TILIA, hranilnica in posojilnica, d.o.o., Novo mesto, sedež: Cesta
herojev 1, Novo mesto, pod vložno št.
4/00496/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje, s temile podatki:
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Matična št. 5317916
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Rovan Marko, Kočevje, Mestni log
3/15, razrešen 25. 1. 1996, zastopa družbo
brez omejitev; zastopnik Tomšič Roman,
Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 80, imenovan 26. 1. 1996, zastopa družbo brez omejitev kot v. d. direktorja.

sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, s
temile podatki:
Matična št. 5312477
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanoviteljica: Pavlin Marija, Novo mesto, Mačkovec 6, vstopila 22. 12. 1989, vložek: 1,513.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-15885
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02403 z dne 7. 6. 1995
pri subjektu vpisa NOVOLES – ENERGETIKA IN STORITVE, energija in
vzdrževanje, Straža, d.o.o., sedež: Na žago 6, Straža, pod vložno št. 1/01310/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5412463
Dejavnost, vpisana 7. 6. 1995: 4010 Proizvodnja in distribucija elektrike; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4531 Električne inštalacije; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
6024 Cestni tovorni promet; 4521 Splošna
gradbena dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Skrajšana firma: GALILEO, BREZOVAR IN DRUŽBENIKI, Novo mesto,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Brezovar Darja, vstopila
21. 4. 1993, in Brezovar Danijel, vstopil
27. 12. 1994, oba iz Novega mesta, Šegova
20, vložila po 121.679 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Brezovar Darja, razrešena 27. 12. 1994 kot direktorica in imenovana za družbenico, in
družbenik Brezovar Danijel, imenovan
27. 12. 1994.

Rg-33025
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02863 z dne 5. 2. 1996,
pri subjektu vpisa WEST TRANSPORT,
prevozništvo v mednarodnem in domačem prometu, Dragatuš, d.o.o., sedež:
Belčji vrh št. 40, Dragatuš, pod vložno št.
1/02047/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z lastnimi sredstvi družbe, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, s temile podatki:
Matična št. 5566606
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tkalčič Franc, Metlika, Župančičeva 2, vstopil 20. 11. 1991, vložek:
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/02863 dne 5. 2. 1996.
Rg-33662
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02331 z dne 21. 4. 1995,
pri subjektu vpisa VLAMA, trgovina na
debelo in drobno, Vinica, d.o.o., sedež:
Vinica 64, Vinica,
pod vložno št.
1/02176/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, s temile podatki:
Matična št. 5594928
Osnovni kapital: 1,504.400 SIT
Ustanoviteljica: Čemas Marija, Vinica,
Vinica 64, vstopila 15. 2. 1992, vložek:
1,504.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi za: dajanje drugih
strojev (igralnih avtomatov in avtomatov za
prodajo izdelkov široke potrošnje) v najem
– K/71.34; izposojanje izdelkov široke porabe – K/71.40; prirejanje iger na srečo, od
tega igralni avtomati – O/92.71.
Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki; posredovanje v prometu blaga in
storitev; konsignacijska prodaja; prevoz blaga v cestnem prometu; gostinske storitve
nastanitve in prehrane – bife, picerija; frizerske storitve; uvoz in izvoz neživilskih
izdelkov; zastopanje tujih firm v prometu
blaga in storitev; dejavnost mednarodnega
transporta blaga v cestnem prometu; dajanje drugih strojev (igralnih avtomatov in
avtomatov za prodajo izdelkov široke potrošnje) v najem – K/71.34; izposojanje izdelkov široke porabe – K/71.40; prirejanje
iger na srečo, od tega igralni avtomati –
O/92.71.
Rg-33681
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01922 z dne 6. 4. 1995,
pri subjektu vpisa PIA, trgovina, gostinstvo, posredništvo, komisija, Novo mesto, d.o.o., sedež: Mačkovec 31, Novo mesto, pod vložno št. 1/00439/00, vpisalo v

Rg-17551
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01829 z dne 13. 6. 1995
pri subjektu vpisa SUHA KRAJINA
COMMERCE, trgovina, gostinstvo in turizem, d.o.o., Dvor, sedež: Dvor 53a, Dvor,
pod vložno št. 1/01692/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5479746
Osnovni kapital: 2,002.000 SIT
Ustanovitelja: Rezelj Alojz, vstopil 15.
1. 1991, in Rezelj Ivanka, vstopila 24. 9.
1991, oba iz Mirne peči, Postaja 29, vložila
po 1,001.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-17561
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02525 z dne 16. 6. 1995
pri subjektu vpisa GALILEO, Podjetje za
izvajanje dopolnilnega izobraževanja, Novo mesto, d.o.o., sedež: Šegova 20, Novo
mesto, pod vložno št. 1/03190/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme, družbenikov in zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5900956
Firma: GALILEO, BREZOVAR IN
DRUŽBENIKI, podjetje za izvajanje dopolnilnega izobraževanja, Novo mesto,
d.n.o.

Rg-20521
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01784 z dne 24. 7. 1995
pri subjektu vpisa TOP COM, posredovanje, zastopanje in proizvodnja, Dolenjske
Toplice, d.o.o., sedež: Pionirska 12, Dolenjske Toplice, pod vložno št. 1/01543/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5456134
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Longar Ivo, Dolenjske Toplice, Pionirska 12, vstop 14. 1. 1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 24. 7. 1995: 204 Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 292
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo;
297 Proizvodnja gospodinjskih aparatov in
naprav; 300 Proizvodnja pisarniških strojev
in računalnikov; 312 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 316 Proizvodnja druge električne opreme; 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; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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.; 652 Drugo finančno posredništvo; 671 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu, razen
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zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
skladov; 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 Tehnični preizkusi in
analize; 744 Ekonomska propaganda; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

no s športno 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; 6024 Cestni tovorni promet.

nog, Gornje Laknice 22, in Lavrih Anton,
Veliki Gaber, Žubina 28, vstopila 27. 2.
1990, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata; Lavrih Vid, izstopil 5. 9.
1995.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Lavrih Anton, razrešen 5. 9. 1995 kot direktor
in imenovan za družbenika, in Leskovšek
Zlata, razrešena in ponovno imenovana za
družbenico 5. 9. 1995 – zastopata družbo
brez omejitev kot poslovodji; Lavrih Vid,
razrešen 5. 9. 1995.
Dejavnost, vpisana 26. 9. 1995: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih 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;
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 Trgovi-

Rg-20538
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00277 z dne 19. 7. 1995
pod št. vložka 1/03778/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5909961
Firma: MARENTIČ IN MARENTIČ,
GENERAL IMPORT-EXPORT, Stari
trg, d.n.o.
Skrajšana firma: GENERAL IMPORTEXPORT, Stari trg d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Stari trg, Sodevci 18
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Marentič Marko, Stari trg,
Sodevci 18, vložil 9.000 SIT, in Marentič
Stanislav, Kočevje, Rozmanova ulica 28,
vložil 1.000 SIT – vstopila 4. 7. 1995, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Marentič Marko in družbenik Marentič
Stanislav, ki zastopa družbo kot namestnik
direktorja, imenovana 4. 7. 1995.
Dejavnost, vpisana 19. 7. 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 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;
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; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 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; 52481 Trgovina na drob-

Rg-23449
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00319 z dne 8. 9. 1995
pri subjektu vpisa LABOD, tovarna oblačil, Novo mesto, p.o., sedež: Cesta herojev
29, Novo mesto, pod vložno št. 1/00004/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža – natančnega naslova s temile podatki:
Matična št.: 5037158
Sedež: Novo mesto, Seidlova cesta 35.
Rg-23456
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01496 z dne 15. 9. 1995
pri subjektu vpisa RANGUS, mlinarstvo in
trgovina, Dol. Vrhpolje, d.o.o., sedež: Dol.
Vrhpolje 15, Šentjernej, pod vložno št.
1/01768/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5494761
Osnovni kapital: 1,528.000 SIT
Ustanovitelj: Rangus Anton, Šentjernej,
Dol. Vrhpolje 15, vstop 23. 3. 1991, vložek
1,528.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-25926
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00388 z dne 3. 11. 1995
pri subjektu vpisa CENTER ZA SOCIALNO DELO METLIKA, p.o., sedež:
Cesta bratstva in enotnosti 23, Metlika,
pod vložno št. 1/00309/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
ustanoviteljice, uskladitev dejavnosti in
skrajšano firmo s temile podatki:
Matična št.: 5290198
Firma:
CENTER ZA SOCIALNO
DELO METLIKA
Skrajšana firma: CSD METLIKA
Ustanoviteljica: Republika Slovenija –
Vlada Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20, vstop 1. 1. 1993,
Skupščina občine Metlika, izstop 1. 1. 1993.
Dejavnost, vpisana 3. 11. 1995: 8532 Izvajanje socialnovarstvenih programov in
storitev.
Sklep o soglasju k statutu Centra za socialno delo Metlika, št. 022-03/93-12/23-8
z dne 11. 7. 1995, ki ga je sprejela Vlada R
Slovenije.
Statut Centra za socialno delo Metlika,
št. 024-3/94 z dne 28. 11. 1994.
Rg-25928
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00331 z dne 26. 9. 1995
pri subjektu vpisa L TOUR, zastopstvo,
prevozi, turizem, špedicija, Trebnje,
d.o.o., sedež: Rimska 33, Trebnje, pod
vložno št. 1/00878/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in zastopnikov ter njihovih pooblastil in
uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5348943
Ustanovitelja: Leskovšek Zlata, Mokro-
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na 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; 5533 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 Trgo-

vina 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.; 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 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;
6521 Finančni zakup (leasing); 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil 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; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize.
Pogodba o odsvojitvi deleža z dne 5. 9.
1995.

govina 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;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 747 Čiščenje stavb.

Rg-25933
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00281 z dne 27. 10. 1995
pri subjektu vpisa MRAVINEC, storitve
in trgovina, d.o.o., Črnomelj, sedež: Kajuhova ulica 10, Črnomelj, pod vložno št.
1/03423/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo – povečanje osnovnega
kapitala, spremembo deležev dosedanjih
družbenikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5793955
Osnovni kapital: 1,709.903 SIT
Ustanovitelja: Mravinec Matija, vložil
1,659.903 SIT, in Mravinec Suzana, vložila
50.000 SIT, oba iz Črnomlja, Kajuhova ulica 10, vstopila 1. 7. 1993, odgovornost: ne
odgovarjata.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 1. 7. 1993.
Rg-25935
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00230 z dne 25. 10. 1995
pri subjektu vpisa ALMEKS, trgovina na
debelo in drobno, uvoz-izvoz, d.o.o., Novo
mesto, sedež: Jedinščica 3a, Novo mesto,
pod vložno št. 1/03184/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5765528
Dejavnost, vpisana 25. 10. 1995: 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 176
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
izdelkov; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 502 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 517 Druga tr-

Rg-25936
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00280 z dne 25. 10. 1995
pri subjektu vpisa BOŽIČ, servisne storitve, d.o.o., Tribuče, sedež: Tribuče 43a,
Črnomelj, pod vložno št. 1/03335/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5765994
Osnovni kapital: 1,624.700 SIT
Ustanovitelj: Božič Cveto-Dragan, Črnomelj, Tribuče 43a, vstop 8. 4. 1993, vložek 1,624.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-25937
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01473 z dne 25. 10. 1995
pri subjektu vpisa PRINCE LINE, proizvodnja in storitve, Trebnje, d.o.o., sedež: Dol. Nemška vas 13, Trebnje, pod
vložno št. 1/02638/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5656605
Osnovni kapital: 1,500.000 IT
Ustanovitelj: Mustafić Adam, Trebnje,
Dol. Nemška vas 13, vstop 6. 4. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-25940
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00871 z dne 25. 10. 1995
pri subjektu vpisa HG, tisk, Novo mesto,
d.o.o., sedež: Šegova 3, Novo mesto, pod
vložno št. 1/01009/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5373620
Osnovni kapital: 1,552.000 SIT
Ustanovitelj: Grdun Hinko, Novo mesto,
Šegova 3, vstop 26. 12. 1989, vložek
1,552.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo sprejet dne 26. 12. 1989.
Rg-25943
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00072 z dne 26. 10. 1995
pri subjektu vpisa MARJAN KNJIGA, Trgovsko podjetje, Novo mesto, d.o.o., sedež: Jedinščica 29, Novo mesto, pod vložno št. 1/01934/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o., v
d.n.o. ter spremembo družbenika, dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5528836
Firma: ŠARE IN DRUŽBENIKI, MA-
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RJAN KNJIGA, založniško podjetje,
d.n.o.
Skrajšana firma: ŠARE IN DRUŽBENIKI, MARJAN KNJIGA, Novo mesto,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Šare Marjan, Split,
Omiška 3, vstop 28. 10. 1991, vložek 8.000
SIT, in Šare Mirko, Split, Blatine 54, vstop
27. 2. 1995 – odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokuristka Peterka Antonija, Novo mesto, Jedinščica 29, imenovana 27. 2. 1995; Šare
Marjan, razrešen in ponovno imenovan za
direktorja 27. 2. 1995.
Dejavnost, vpisana 26. 10. 1995: 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 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; 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; 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).

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; 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
nespecializiranih 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; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-25944
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02497 z dne 28. 10. 1995
pri subjektu vpisa KRIK, proizvodnja in
trgovina, Novo mesto, d.o.o., sedež: Mestne njive 14, Novo mesto, pod vložno št.
1/03364/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane firme,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5795419
Firma: KRNC, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KRNC, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krnc Bojan, Novo mesto,
Mestne njive 14, vstop 31. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 28. 10. 1995: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 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,

Rg-25945
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02499 z dne 28. 10. 1995
pri subjektu vpisa AVTOGALANTERIJA,
proizvodno, obrtno in trgovsko uvozno in
izvozno podjetje, Novo mesto, d.o.o., sedež: Ob potoku 10, Novo mesto, pod vložno št. 1/01342/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5430615
Firma: AVTOGALANT, proizvodno,
obrtno in trgovsko uvozno izvozno podjetje, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOGALANT, Novo mesto, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,553.500 SIT
Ustanovitelja: Novak-Krajšek Jožica in
Novak Jože Janez, oba iz Novega mesta, Ob
potoku 10, vstopila 7. 8. 1990, vložila po
776.750 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-25946
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02493 z dne 28. 10. 1995
pri subjektu vpisa LABOR AS, trgovina,
turizem, posredništvo, d.o.o., sedež: Pod
gozdom 16, Črnomelj, pod vložno št.
1/03696/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
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Matična št.: 5713196
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žalec Marijan, Črnomelj,
Pod gozdom 16, vstop 16. 7. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

314.000 SIT, in Hrovat Viktor, Dolenjske
Toplice, Dolnje Sušice 20a, vložil 314.000
SIT – vstopili 30. 5. 1994.
Pogodba o odstopu deleža z dne 30. 5.
1994.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z dne 3. 5. 1993.

podjetje za storitve, Novo mesto, sedež:
Resljeva 4, Novo mesto, pod vložno št.
1/03316/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5785537
Sedež: Novo mesto, Westrova 11
Osnovni kapital: 1,528.000 SIT
Ustanovitelj: Peterlin Aleš, Novo mesto,
Westrova 11, vstop 4. 5. 1993, vložek
1,528.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Akt o ustanovitvi z dne 4. 5. 1993.

Rg-25947
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02882 z dne 18. 10. 1995
pri subjektu vpisa ŠIMEC, storitve in trgovina, d.o.o., Črnomelj, sedež: Ulica
Marjana Kozine 9, Črnomelj, pod vložno
št. 1/03191/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5787190
Osnovni kapital: 1,835.170 SIT
Ustanovitelj: Šimec Dušan, Črnomelj,
Ulica Marjana Kozine 9, vstop 17. 3. 1993,
vložek 1,835.170 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-25949
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01803 z dne 28. 10. 1995
pri subjektu vpisa EKO PROJEKT, raziskovanje, inženiring, projektiranje, Novo
mesto, d.o.o., sedež: Slavka Gruma 34,
Novo mesto, pod vložno št. 1/00461/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5313015
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Švent Andrej, Novo mesto,
Slavka Gruma 34, vstop 26. 12. 1989, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-25953
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00156 z dne 26. 10. 1995
pri subjektu vpisa GILTEX TRADING
CORPORATION, Novo mesto, d.d., sedež: Foersterjeva 10, Novo mesto, pod
vložno št. 1/02618/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta, zastopnikov (prokurista) in
statuta s temile podatki:
Matična št.: 5646022
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurista Silberman Deena, New York 10020,
135 West 50th Street, in Weiss Marjan, Brežice, Mali vrh 21g, imenovana 8. 4. 1995.
Člani nadzornega sveta: Polovič Gorazd,
Belavič Matija in Padovan Nataša, izstopili
8. 4. 1995; Jakše Milan in Bavčar Zvone,
vstopila 8. 4. 1995.
Rg-25954
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01739 z dne 25. 10. 1995
pri subjektu vpisa KLAMFARG, gradbeništvo Črmošnjice, d.o.o., sedež: Črmošnjice 39, Novo mesto, pod vložno št.
1/03250/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenikov in poslovnih deležev
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5764211
Osnovni kapital: 1,570.000 SIT
Ustanovitelji: Muren Franc, Novo mesto, Črmošnjice 39, vložil 942.000 SIT, Eršte Andrej, Otočec, Črešnjice 12, vložil

Rg-25955
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02001 z dne 25. 10. 1995
pri subjektu vpisa TRADETOUR, trgovina in turizem, Novo mesto, d.o.o., sedež:
Tavčarjeva 2, Novo mesto, pod vložno št.
1/00744/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5343089
Osnovni kapital: 1,508.471 SIT
Ustanoviteljica: Hotko Mojca, Novo mesto, Tavčarjeva 2, vstop 10. 3. 1990, vložek
1,508.471 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hotko Jože, izstop 13. 7. 1994.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z dne 10. 3. 1990.
Rg-25956
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02360 z dne 25. 10. 1995
pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA
TILIA, d.d., Novo mesto, delniška zavarovalna družba s popolno odgovornostjo,
sedež: Cesta herojev 1, Novo mesto, pod
vložno št. 1/01587/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo natančnega naslova sedeža in zastopnikov, člane nadzornega sveta, spremembo statuta in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5063426000
Sedež: Novo mesto, Seidlova 5
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik Novak Janez, Novo mesto, Westrova 14, ki kot predsednik uprave družbe zastopa družbo neomejeno, ter člani uprave
Vardjan Jože, Dragatuš, Vel. Nerajc 18a, ki
zastopa družbo omejeno za področje pravnih, kadrovskih in organizacijskih zadev,
Škufca Stanko, Novo mesto, Ljubljanska c.
60, ki zastopa družbo omejeno za področje
financ, računovodstva in naložb, Škulj Franci, Kočevje, Bračičeva 22, ki zastopa družbo omejeno za področje zavarovalstva, in
Komelj Janez, Novo mesto, Seidlova cesta
64, ki zastopa družbo omejeno za področje
informatike, plana in razvoja – imenovani
21. 9. 1994.
Člani nadzornega sveta: Pernarčič Božo,
Bajuk Martin, Stojanovska Radmila, Simonič Jože, Šerbec Jožica, Strmec Bojan, Kotar Drago, Štimac Miroslav in Manček Vinko, vstopili 13. 6. 1994.
Dejavnost, vpisana 25. 10. 1995: 660 Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih
skladov, razen obveznega socialnega zavarovanja; 6601 Življenjsko zavarovanje;
6603 Druga zavarovanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih.
Statut delniške zavarovalne družbe Zavarovalnice Tilia, d.d., z dne 13. 6. 1994.
Rg-25958
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01562 z dne 24. 10. 1995
pri subjektu vpisa AVTOKLINIKA, d.o.o.,

Rg-25959
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00352 z dne 23. 10. 1995
pri subjektu vpisa POT, podjetje za projektiranje, tehnologijo in tržne komunikacije, Novo mesto, d.o.o., sedež: Cankarjeva 1, Novo mesto, pod vložno št.
1/00928/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5363373
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 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; 5223 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 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.; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 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 Posredištvo 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
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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; 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 spe-

cializiranih 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; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, 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; 7230 Obdelava podatkov; 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; 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; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-25964
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00358 z dne 20. 10. 1995
pri subjektu vpisa SVETINA TRADE
COMPANY, družba za trgovino in organizacijske storitve, d.o.o., Novo mesto, sedež: Cesta brigad 45, Novo mesto, pod
vložno št. 1/00842/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5349095
Dejavnost, vpisana 20. 10. 1995: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 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; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-25961
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00332 z dne 23. 10. 1995
pri subjektu vpisa DEFACT, proizvodnja,
trgovina na debelo in drobno ter svetovanje, Novo mesto, d.o.o., sedež: Mali Slatnik 10, Novo mesto, pod vložno št.
1/00603/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika in zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5323347
Ustanovitelj: Mikec Bojan, izstop 7. 9.
1995; Mikec Ivan, Novo mesto, Mali Slatnik 10, vstop 7. 9. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Mikec Bojan, razrešen 7. 9. 1995; družbenik Mikec Ivan, imenovan 7. 9. 1995, zastopa družbo bez omejitev kot poslovodja.

Rg-25967
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00253 z dne 11. 10. 1995
pri subjektu vpisa DARMA, storitve posredništvo inginiring, Adlešiči, d.o.o., sedež: Dolenjci 14, Adlešiči, pod vložno št.
1/02898/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža in zastopnika ter prokurista
s temile podatki:
Matična št.: 5720265
Ustanoviteljica: Vardijan Darko, izstop
30. 5. 1995; Vardijan Marija, Črnomelj, Nazorjeva 7, vstop 30. 5. 1995, vložek
1,607.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vardijan Darko, razrešen 30. 5. 1995 kot direktor in imenovan za prokurista, in direktorica
Vardijan Marija, imenovana 30. 5. 1995, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 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, de-
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li 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 drob-

no 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 električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 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.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 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; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.
Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža
z dne 30. 5. 1995.

pod št. vložka 1/03798/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5919533
Firma: KEKO – OPREMA, družba za
proizvodnjo in razvoj sklopov in opreme
za standardno in namensko uporabo,
Grajski trg 15, Žužemberk, d.o.o.
Skrajšana firma: KEKO – OPREMA,
d.o.o., Žužemberk
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Žužemberk, Grajski trg 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Štupar Jože, Dvor pri Žužemberku, Sadinja vas pri Dvoru 1, vložil
1,050.000 SIT, in Hrovatič Igor, Trbovlje,
Prapretno 63a, vložil 450.000 SIT – vstopila 20. 9. 1995, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Konda Anton, Žužemberk, Jurčičeva
ul 13, imenovan 20. 9. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 5. 10. 1995: 2624
Proizvodnja druge tehnične keramike; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 295 Proizvodnja drugih strojev za posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 333 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.
Družbena pogodba z dne 20. 9. 1995.

Rg-25971
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00340 z dne 5. 10. 1995

Rg-25972
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00333 z dne 5. 10. 1995
pri subjektu vpisa AREX, proizvodnja orodij, naprav in storitve, d.o.o., Šentjernej,
sedež: Trubarjeva 7, Šentjernej, pod vložno št. 1/01100/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5383510
Dejavnost, vpisana 5. 10. 1995: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 2960 Proizvodnja orožja in streliva; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah.
Rg-25976
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00316 z dne 28. 9. 1995
pri subjektu vpisa PLANINA, čevljarsko
podjetje, p.o., Črnomelj, sedež: Na utrdbah 18, Črnomelj, pod vložno št.
1/00026/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5071798
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Cvitkovič Štefan, razrešen 27. 8.
1995; direktor Škerbec Anton, Ljubljana,
Hošiminhova ul. 11, imenovan 28. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-25977
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00335 z dne 29. 9. 1995
pod št. vložka 1/03794/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5915708
Firma: KEKON, keramični kondenzatorji, d.o.o., Žužemberk
Skrajšana firma: KEKON, d.o.o., Žužemberk
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Žužemberk, Grajski trg 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jordan Boris, Žužemberk,
Jurčičeva ul. 27, vstop 18. 9. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jordan Boris, imenovan 18. 9. 1995
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 2624
Proizvodnja druge tehnične keramike; 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; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 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; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo sprejet dne 18. 9. 1995.

njice, d.o.o., sedež: Črmošnjice 53a, Stopiče, pod vložno št. 1/00946/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
pooblastil zastopnika in novega zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5363926
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vidic
Ana, Stopiče, Črmošnjice 53a, razrešena
11. 9. 1995 kot direktorica in imenovana za
družbenico, in direktor Tomljanovič Torkar
Miran, Novo mesto, Ul. Slavka Gruma 88,
imenovan 11. 9. 1995 – zastopata družbo
brez omejitev.

bi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5806143
Dejavnost, vpisana 26. 9. 1995: 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 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 opreme 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 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

Rg-25978
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00043 zd ne 28. 9. 1995
pri subjektu vpisa DIJAŠKI DOM Novo
mesto, sedež: Ulica Milke Šobar 24, Novo
mesto, pod vložno št. 1/00091/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža – preimenovanje ulice in hišne številke s temile podatki:
Matična št.: 5050537
Sedež: Novo mesto, Šegova ulica 115.
Rg-25980
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00344 z dne 27. 9. 1995
pri subjektu vpisa VIAS, Trgovina, gostinstvo, turizem in gradbeništvo, Črmoš-

Rg-25981
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00325 z dne 27. 9. 1995
pod št. vložka 1/03791/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5915651
Firma: TEKSAS – LEIF, trgovsko in
proizvodno podjetje, Metlika, družba z
omejeno odgovornostjo
Skrajšana firma: TEKSAS – LEIF,
d.o.o., Metlika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Metlika, CBE 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gojmerac Nikola, vložil
780.000 SIT, ter Gojmerac Ljubica in Gojmerac Mario, vložila po 360.000 SIT, vsi iz
Žakanj, Plavutina 23, vstopili 8. 9. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ladika Nikola, Metlika, Bočka 10, ki
zastopa družbo neomejeno, in družbenik
Gojmerac Nikola, ki zastopa družbo neomejeno kot namestnik direktorja, imenovana 8. 9. 1995.
Dejavnost, vpisana 27. 9. 1995: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771 Proizvodnja nogavic; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pogodba o ustanovitvi d.o.o. z dne 8. 9.
1995.
Rg-25982
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00148 z dne 26. 9. 1995
pri subjektu vpisa CASTLE, storitve, Novo mesto, d.o.o., sedež: Slavka Gruma 74,
Novo mesto, pod vložno št. 1/03554/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti z uredbo o uved-
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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; 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; 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; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 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; 6512
Drugo denarno posredništvo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 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; 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.

mi 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; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo, 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; 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

Rg-25983
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00318 z dne 26. 9. 1995
pri subjektu vpisa PAN-JAN, proizvodno
in trgovsko podjetje, Trebnje, d.o.o., sedež: Rožni vrh 10, Trebnje, pod vložno št.
1/00709/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in dejavnosti,
uskladitev dejavnosti z uredbo o uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5338247
Sedež: Trebnje, Obrtniška ulica št. 33
Dejavnost, vpisana 26. 9. 1995: 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 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; 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 motorni-
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strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.

prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
9303 Druge storitve za nego telesa.

trgovina in usluge, Novo mesto, d.o.o., sedež: Lamutova 21, Novo mesto, pod vložno št. 1/02764/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5686113
Osnovni kapital: 5,110.706 SIT
Ustanovitelji: Saje Saša in Saje Bojan,
vložila po 1,277.676,50 SIT, ter Krašovec
Sabina, vložila 2,555.353 SIT, vsi iz Novega mesta, Lamutova 21, vstopili 30. 11.
1992, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-25986
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00304 z dne 25. 9. 1995
pri subjektu vpisa Dom kulture Novo mesto, p.o., sedež: Prešernov trg 5, Novo mesto, pod vložno št. 1/00299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža, razširitev in uskladitev dejavnosti, spremembo naziva ustanovitelja in
uskladitev z zakonom o zavodih s temile
podatki:
Matična št.: 5283230
Firma: Kulturni center Janez Trdina,
Novo mesto, p.o.
Sedež: Novo mesto, Novi trg 5
Ustanoviteljica: Skupščina občine Novo
mesto, Novo mesto, Ljubljanska 2, vstop
6. 5. 1993, odgovornost: ostalo.
Dejavnost, vpisana 25. 9. 1995: 221 Založništvo; 5530 Gostinske storitve prehrane; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
9213 Kinematografska dejavnost; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Statut Kulturnega centra Janez Trdina,
Novo mesto, z dne 16. 8. 1995.
Rg-25988
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00334 z dne 22. 9. 1995
pri subjektu vpisa MIRENA, trgovina na
debelo in drobno, Straža, d.o.o., sedež:
Potok 21, Straža, pod vložno št. 1/01340/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5420873
Firma: MIRENA, d.o.o., proizvodnja,
trgovina in gostinstvo, Straža, Potok 21
Dejavnost, vpisana 22. 9. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen 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.; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 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; 5530 Gostinske storitve

Rg-25989
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02781 z dne 19. 9. 1995
pri subjektu vpisa ISKRA HIPOT, Tovarna elektronskih elementov in opreme,
Šentjernej, d.o.o., sedež: Trubarjeva 7,
Šentjernej, pod vložno št. 1/01334/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, družbenikov, deležev in pooblastil zastopnika, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5182867
Firma: HIPOT, tovarna elektronskih
elementov in opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: HIPOT, d.o.o.
Ustanovitelji: ISKRA IEZE HOLDING,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 27, vložek
12,300.788,50 SIT, in Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova
28, vložek 57,467.134,10 SIT – vstopila
27. 11. 1990, odgovornost: ne odgovarjata;
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, izstopilo 28. 10. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Baznik Franc, Novo mesto, Seidlova
56, ki od 20. 12. 1994 zastopa družbo z
omejitvijo, da posle glede razpolaganja z
nepremičninami, njihovim delom ali o obremenitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev
ter druge po naravi podobne posle lahko
sklene le na podlagi predhodnega soglasja
skupščine.
Dejavnost, vpisana 19. 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 in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 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.; 511 Posredništvo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5170 Druga trgovina na debelo;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin.
Rg-25990
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01453 z dne 18. 9. 1995
pri subjektu vpisa S & K, zastopništvo,

Rg-25991
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00367 z dne 6. 11. 1995
pri
subjektu
vpisa
NOVOTEKS
TKANINA, izdelovanje preje in tkanin,
p.o., Novo mesto, sedež: Foersterjeva 10,
Novo mesto, pod vložno št. 1/01519/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sprembo
(izbris) zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5040116
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Gačnik Anici, ki je bila razrešena 30. 9.
1992.
Rg-25992
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00311 z dne 18. 9. 1995
pod št. vložka 1/03789/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5915180
Firma: FINISH ART, podjetje za zaključna dela v gradbeništvu, Metlika,
d.o.o.
Skrajšana firma: FINISH ART, d.o.o.,
Metlika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Metlika, Cesta XV. brigade 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Popović Dragutin, Metlika, Zupančičeva 5, Težak Anton, Metlika,
Slamna vas 24, Glazer Ladislav, Črnomelj,
Svibnik 3, in Novosel Branimir, Metlika,
Ulica 1. maja 6, vstopili 23. 8. 1995, vložili
po 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Popović Dragutin in Novosel Branimir, imenovana 23. 8. 1995, zastopata
družbo neomejeno kot poslovodji, razen za
tiste posle in odločitve, o katerih odloča
skupščina v skladu s pogodbo o ustanovitvi d.o.o.
Dejavnost, vpisana 18. 9. 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; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 511 Posredništvo.
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PTUJ
Rg-23634
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04254 z dne 29. 8. 1995 pri subjektu vpisa G CENTER, trgovina, storitve
d.o.o., Maistrova ulica 50, Ptuj, pod vložno št. 1/02945/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5418712
Osnovni kapital: 3,022.580 SIT
Ustanovitelja: Gomilšek Ivan st., Ptuj,
Ulica Vide Alič 44, vstopil 18. 9. 1990,
vložek 3,020.080 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gomilšek Ivan ml., Ptuj, Klepova
ulica 39, vstopil 2. 10. 1991, vložek 2.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-27579
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05434 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa INTERAGRA, storitve, trgovina d.o.o., Prešernova ulica 17, Ptuj,
pod vložno št. 1/06055/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti, družbenikov, zastopnikov ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5647509
Osnovni kapital: 1,785.715 SIT
Ustanovitelji: Šara Aleksander, Ptuj, Mariborska 29, vstopil 17. 2. 1992, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ferk Maks, Ptuj, Mariborska 46, vstopil 17.
2. 1992, vložek 10.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pesek Rosanda, Rače, Ob potoku 29, izstopila 14. 12. 1994; Šara Erih,
Ptuj, Mariborska 29, vstopil 27. 12. 1994,
vložek 1,765.715 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Šara Erih, Ptuj, Mariborska 29, imenovan 27. 12. 1994; prokurist Ferk Maks,
Ptuj, Mariborska 46, imenovan 27. 12. 1994.
Dejavnost se spremeni in odslej glasi:
trgovina na debelo in drobno z živilskimi
proizvodi; trgovina na debelo in drobno z
neživilskimi proizvodi; storitve na področju
prometa – prevoz blaga v cestnem prometu;
storitve reklame in ekonomske propagande;
komercialni posli v prometu blaga in storitev; druge storitve na področju prometa; poslovne storitve razen odvetniških; špedicija;
druge gostinske storitve.
Rg-31542
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00150 z dne 17. 11. 1995, pod št.
vložka 1/04662/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice, s temile podatki:
Matična št. 5561167002
Firma: M.C.K., montažno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Podružnica
Ormož
Skrajšana firma: M.C.K., d.o.o. – Podružnica Ormož
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ormož, Ptujska cesta 17
Ustanovitelj: M.C.K., montažno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Dornava,
Borovci 64, vstopil 28. 8. 1995.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Janžekovič Franc, imenovan 28. 8.
1995, Dornava, Borovci 64, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 17. 11. 1995: 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; 2852 Splošna mehanična dela; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
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; 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom.

vina 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom.

Rg-31543
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00191 z dne 14. 11. 1995, pri
subjektu vpisa M.C.K., montažno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež:
Borovci 64, Dornava, pod vložno št.
1/04662/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, s temile podatki:
Matična št. 5561167
Dejavnost, vpisana 14. 11. 1995: 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; 2852 Splošna mehanična dela; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgo-

Rg-31547
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00167 z dne 23. 11. 1995, pri
subjektu vpisa MIHAELA, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Kog 14,
Kog, pod vložno št. 1/03563/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, s temile podatki:
Matična št. 5479452
Dejavnost, vpisana 23. 11. 1995: 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.
Rg-31548
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00168 z dne 23. 11. 1995, pod št.
vložka 1/03563/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice, s temile podatki:
Matična št. 5479452002
Firma: MIHAELA, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Podružnica Ormož,
Hardek 34f
Skrajšana firma: MIHAELA, d.o.o., podružnica Ormož
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ormož, Hardek 34f
Ustanovitelj: Mihaela, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Kog, Kog 14, vstopil
3. 10. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Praprotnik Mihaela, Kog, Kog 14,
imenovana 3. 10. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 11. 1995: 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.
Rg-31550
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00119 z dne 14. 12. 1995, pri
subjektu vpisa SaMi, trgovsko in storitve-
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no podjetje, d.o.o., sedež: Gregorčičev
drevored 13, Ptuj,
pod vložno št.
1/04750/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, dejavnosti ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, s temile podatki:
Matična št. 5561949
Ustanovitelja: Čuček Alojzija in Čuček
Miran, oba s Ptuja, Gregorčičev drevored
13, vstopila 21. 6. 1995, vložila po 812.491
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 14. 12. 1995: 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 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;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 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; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 6024 Cestni tovorni
promet; 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; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.
Dejavnost K 74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, “razen opravljanja revizijske dejavnosti”,
dejavnost K 74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje, “razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci”.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 357,820.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,
d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstopil 5. 12.
1989, vložek: 357,820.000 SIT, odgovornost: 04 Ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Lukaček Ana, Ormož, Kneza Koclja 3, imenovana 14. 6. 1995.
Omejitve: Direktorica družbe mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za naslednje posle: 1. pridobitev, odtujitev in obremenitev nepremičnin; 2. ustanavljanje in
ukinjanje družb in podružnic doma in v tujini; 3. investicije, prodaja ali nakup osnovnih sredstev, ki v poslovnem letu presegajo
zneske, določene v vsakokratnem veljavnem gospodarskem načrtu koncerna; 4. nakup in prodaja patentov, blagovnih znamk,
najetje in dajanje kredita ter poroštev, če ti
posli niso predvideni v letnem planu družbe
ali niso v zvezi z dejavnostjo družbe; 5.
nakup delnic oziroma poslovnih deležev v
dolgoročno lastništvo in njihovo prodajo; 6.
vzpostavitev in ukinjanje bančnih povezav.
Člani nadzornega sveta: Domjan Igor,
Mrgole Mitja in Penko Darinka, vsi vstopili
14. 6. 1995.
Dejavnost, vpisana 15. 12. 1995: 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;
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 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

Rg-31551
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00131 z dne 15. 12. 1995, pri
subjektu vpisa MERCATOR-ZARJA, ORMOŽ, trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Kolodvorska 4, Ormož, pod vložno št.
1/00421/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v delniško družbo, s temile podatki:
Matična št. 5025184
Firma: MERCATOR-ZARJA, ORMOŽ,
trgovsko podjetje, d.d.
Skrajšana firma: MERCATOR-ZARJA,
ORMOŽ, d.d.
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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; 6024 Cestni tovorni promet; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Dejavnost G 52.488 – trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
“razen trgovine z orožjem in strelivom”,
dejavnost J 67.13 – druge pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, “samo menjalnice in zastavljalnice”.

2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2751
Litje železa; 2753 Litje lahkih kovin; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 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; 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; 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; 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 gos-

podinjskimi, 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; 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 nespecializiranih 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; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 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; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-

Rg-31552
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00130 z dne 14. 12. 1995, pri
subjektu vpisa MERCATOR MIP PTUJ,
trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
sedež: Rogozniška cesta 8, Ptuj, pod vložno št. 1/00774/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.d., s
temile podatki:
Matična št. 5181836
Firma: MERCATOR-MIP, trgovina,
storitve, d.d.
Skrajšana firma: MERCATOR-MIP,
d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 2.752,990.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,
d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstopil 5. 12.
1989, vložek: 2.752,990.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Brodnjak Stanislav, Ptuj, Ulica Jožefe Lackove 36, imenovan 23. 6. 1995. Direktor 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 bili 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: Pregl Kazimir
Živko, Visenjak Franc in Ranfl Danica, vsi
vstopili 23. 6. 1995.
Dejavnost, vpisana 14. 12. 1995: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2430 Proizvodnja kritnih barv,
lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
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zane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 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; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti.
Dejavnost G 52.488 – Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
“razen trgovine z orožjem in strelivom”,
dejavnost J 67.13 – Druge pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, “samo menjalnice in zastavljalnice”.

uprave za surovinsko področje v okviru svojega delovnega področja.
Člani nadzornega sveta: Bombek Marta,
Dogša Jure, Kirič Ivan, Podgorelec Stanko,
Šterman Rudolf, Vaupotič Robert in Zadravec Zdravko, vsi vstopili 17. 8. 1995.
Dejavnost, vpisana 20. 12. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 1583 Proizvodnja sladkorja; 2652 Proizvodnja apna;
2852 Splošna mehanična dela; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4010 Proizvodnja in
distribucija elektrike; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje.
Dejavnost K 74.60 – Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, “samo tehnično varovanje”.

Osnovni kapital: 1,811.709 SIT
Ustanovitelji: Ljubec Peter, Ptuj, Mariborska 25a, vstopil 21. 11. 1989, vložek:
1,589.982 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kmetec Branko, Ptuj, Svržnjakova 6, vstopil 21. 11. 1989, vložek: 20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ljubec Peter, Ptuj,
Mariborska 25a, vstopil 21. 11. 1989, vložek: 11.727 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Preac Franc, izstopil 27. 12. 1994; Niesenbacher Hans Erik, Graz, St. Peter Hauptstrasse 40, vstopil 20. 2. 1995, vložek:
190.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31554
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/01145 z dne 11. 11. 1994, pri
subjektu vpisa INDUSTRIJSKI SERVIS,
podjetje za posredništvo, trgovina na veliko in malo in zunanjetrgovinski promet,
d.o.o., sedež: Mariborska 25a, Ptuj, pod
vložno št. 1/01102/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti, družbenika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, s temile podatki:
Matična št. 5298890
Firma: INDUSTRIJSKI SERVIS, podjetje za posredništvo, storitve in trgovino, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,621.709 SIT
Ustanovitelji: Ljubec Peter, Ptuj, Mariborska 25a, vstopil 21. 11. 1989, vložek:
1,589.982 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kmetec Branko, Ptuj, Svržnjakova 6, vstopil 21. 11. 1989, vložek: 20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ljubec Peter, Ptuj,
Mariborska 25a, vstopil 21. 11. 1989, vložek 11.727 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Preac Franc, izstopil 27. 12. 1994.
Dejavnost se spremeni in se odslej glasi:
trgovina na debelo in drobno z neživilskimi
proizvodi, trgovina na debelo in drobno z
živilskimi proizvodi, izdelava in popravilo
tekstilnih predmetov, knjigovodske storitve.

Rg-31560
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00126 z dne 19. 12. 1995, pri
subjektu vpisa MARCUS, podjetje za računalniški software, d.o.o., sedež: Zagojiči 13a, Gorišnica, pod vložno št.
1/01499/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, tipa
zastopnika, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, s temile
podatki:
Matična št. 5342651
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vidovič Viktor, Gorišnica, Zagojiči 13a, vstopil 13. 12. 1989, vložek: 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vidovič Slavica, Gorišnica, Zagojiči
13a, vstopila 13. 12. 1989, vložek: 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Vidovič Slavica, imenovana 24. 5.
1994, Gorišnica, Zagojiči 13a, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 12. 1995: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-31553
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00206 z dne 20. 12. 1995, pri
subjektu vpisa TOVARNA SLADKORJA
ORMOŽ, p.o., sedež: Opekarniška cesta
4, Ormož, pod vložno št. 1/00771/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje p.o. v delniško družbo, spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov, zastopnikov, vpis nadzornega sveta in uskladitev s SKD, s temile podatki:
Matična št. 5111781
Firma: TOVARNA SLADKORJA, d.d.
Skrajšana firma: TSO, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 4.971,630.000 SIT
Ustanovitelji: Tovarna sladkorja Ormož,
p.o., izstopil 1. 1. 1993; Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5,
vstopil 1. 1. 1993, vložek 243,610.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninsko invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstopil 1. 1.
1993, vložek: 243,610.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad RS za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstopil 1. 1. 1993,
vložek 244,560.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; delavci po interni razdelitvi,
vstopili 1. 1. 1993, vložek: 302,810.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; zadružni upravičenci, vstopili 1. 1. 1993, vložek:
2.237,230.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; kupci delnic javne prodaje, vstopili
1. 1. 1993, vložek: 521,070.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Sklad RS za razvoj
– za prodajo delnic, Ljubljana, Kotnikova
28, vstopil 1. 1. 1993, vložek: 1.178,740.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Štefančič Vinko, imenovan 17. 8. 1995, Ormož, Cvetlična ulica 1, zastopa družbo kot
predsednik uprave za splošne zadeve v okviru svojega delovnega področja; član uprave Gere Jožef, imenovan 17. 8. 1995, Ormož, Gregorčičeva 2, zastopa družbo kot
član uprave za tehnično področje v okviru
svojega delovnega področja; član uprave
Gregurec Slavko, imenovan 17. 8. 1995, Ormož, Ptujska 12b, zastopa družbo kot član
uprave za finančno, komercialno in računovodsko področje v okviru svojega delovnega področja; članica uprave Štefančič Terezija, imenovana 17. 8. 1995, Ormož, Cvetlična ulica 1, zastopa družbo kot članica

Rg-31555
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00054 z dne 14. 12. 1995, pri
subjektu vpisa INDUSTRIJSKI SERVIS,
podjetje za posredništvo, storitve in trgovino, d.o.o., sedež: Mariborska 25a, Ptuj,
pod vložno št. 1/01102/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in družbenikov, s temile podatki:
Matična št. 5298890

Rg-31559
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00169 z dne 4. 12. 1995, pri subjektu vpisa JURČEK, podjetje za trženje
in proizvodnjo, d.o.o., sedež: Vinski vrh
49, Miklavž pri Ormožu, pod vložno št.
1/05500/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in dejavnosti, s temile podatki:
Matična št. 5722608
Sedež: Ormož, Hardek 34b
Dejavnost, vpisana 4. 12. 1995: 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.
Dejavnost J 67.13 Druge pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom – samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-31561
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06473 z dne 19. 12. 1995, pri
subjektu vpisa KOSTANJ, podjetje za
uvoz, izvoz in storitve, d.o.o., sedež: Tomaž pri Ormožu 35b, Tomaž pri Ormožu, pod vložno št. 1/05075/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme,
sedeža, osnovnega kapitala, tipa zastopnika
ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, s temile podatki:
Matična št. 5584507
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Firma: RA-MIX, trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: RA-MIX, d.o.o.
Sedež: Sveti Tomaž pri Ormožu, Mala
vas 12
Osnovni kapital: 1,585.000 SIT
Ustanovitelja: Rakuša Marjan, Sveti Tomaž pri Ormožu, Mala vas 12, vstopil 19.
10. 1991, vložek: 792.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rakuša Ivan, Sveti Tomaž pri Ormožu, Sveti Tomaž pri Ormožu
35b, vstopil 19. 10. 1991, vložek: 792.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rakuša Ivan, imenovan 1. 12. 1994,
Sveti Tomaž pri Ormožu, Sveti Tomaž pri
Ormožu 35b, zastopa družbo brez omejitev.

ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 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;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 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; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Dejavnost J 67.13 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom, “samo menjalnice in zastavljalnice”,
dejavnost K 74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, “razen opravljanja revizijske dejavnosti”.

Druge inštalacije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 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; 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;
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; 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; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 6521 Finančni zakup (leasing);
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize.

Rg-31562
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00187 z dne 22. 12. 1995, pri
subjektu vpisa BOFROST, distribucijsko,
storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
sedež: Polenci 45, Polenšak, pod vložno št.
1/08858/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis zaznambe obstoja zastavne pravice, s temile podatki:
Matična št. 5801893
Vpiše se zaznamba zastavne pravice in
prepoved odtujitve in obremenitve med Bo
Frost Italia S.p.A. San Vito al Tagliamento
Italia in BOFROST, distribucijsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o., z dne 29.
9. 1995, s katerim je Dušan Grdiša, Orešje
82, Ptuj, zastavil svoj družbeniški delež pri
družbi BOFROST*, d.o.o. (Rg 1/8858-00).
Rg-31564
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00091 z dne 20. 12. 1995, pri
subjektu vpisa TAMPON, podjetje za nizke gradnje, d.o.o., sedež: Dežno 2a, Podlehnik, pod vložno št. 1/03949/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov, s temile podatki:
Matična št. 5515424000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pongrac Marijan, razrešen 1. 5. 1995;
direktor Turk Martin, imenovan 1. 5. 1995,
Hajdina, Gerečja vas 1a, zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-31565
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00165 z dne 20. 12. 1995, pri
subjektu vpisa REDIS, založništvo, marketing, turizem, d.o.o., sedež: Trstenjakova 16, Ptuj, pod vložno št. 1/05170/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti, s temile podatki:
Matična št. 5594626
Dejavnost, vpisana 20. 12. 1995: 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; 5119 Posred-

Rg-31566
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00185 z dne 22. 12. 1995, pri
subjektu vpisa TAMES, podjetje za trgovino, inženiring in storitve, d.o.o., sedež:
Ormoška 14, Ptuj, pod vložno št.
1/01270/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti, s temile podatki:
Matična št. 5312523
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1995: 4020
Proizvodnja plina; distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži; 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

Rg-31567
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00161 z dne 21. 12. 1995, pri
subjektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ, sedež: Dr. Hrovata 1, Ormož, pod
vložno št. 1/03686/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, s temile podatki:
Matična št. 5054699
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gašparič Peter, razrešen 1. 8. 1995; direktorica Mele Vesna, imenovana 1. 8. 1995,
Središče ob Dravi, Trate 4, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 12. 1995: 85121
Osnovna zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistična ambulantna dejavnost; 8513 Zobozdravstvena dejavnost; 85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne oblike
zdravljenja.
Rg-31568
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00144 z dne 22. 12. 1995, pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA JURŠINCI, sedež: Juršinci 19, Juršinci, pod
vložno št. 1/00436/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, s temile podatki:
Matična št. 5087040
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Ustanovitelj: Občina Ptuj, izstopila 15.
6. 1995; Občina Juršinci, Juršinci, Juršinci
3b, vstopila 15. 6. 1995, vložek:
90,364.300,50 SIT, odgovornost: ostalo.
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1995: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem.

lagi pripojitvene pogodbe z dne 19. 12.
1995.

Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 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; 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; 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; 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; 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.; 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;
553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 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; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.
Dejavnost G 52.488 – Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
“razen trgovine z orožjem in strelivom”.

Rg-31570
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00222 z dne 29. 12. 1995, pri
subjektu vpisa MERCATOR-ZARJA ORMOŽ, trgovsko podjetje, d.d., sedež: Kolodvorska 4, Ormož, pod vložno št.
1/00421/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev k družbi MERCATOR-MIP,
d.d., s temile podatki:
Matična št. 5025184
Pripojitev k MERCATOR – MIP, trgovina, storitve, d.d., Ptuj, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 19. 12. 1995. Pripojitev začne veljati šele z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.
Rg-31571
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00223 z dne 29. 12. 1995, pri
subjektu vpisa MERCATOR-MIP, trgovina, storitve, d.d., sedež: Rogozniška cesta
8, Ptuj, pod vložno št. 1/00774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev d.d.
MERCATOR-Sloga, MERCATOR-Univerzal, MERCATOR-Zarja, spremembo firme,
osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov
in članov nadzor. sveta, s temile podatki:
Matična št. 5181836
Firma: MERCATOR-SVS, trgovina,
storitve, d.d.
Skrajšana firma: MERCATOR-SVS,
d.d.
Osnovni kapital: 3.964,750.000 SIT
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Gorjup Samo, imenovan 19. 12. 1995, Ptuj, Ulica 25. maja 15, zastopa kot pomočnik generalnega direktorja za področje trženja po
pooblastilu generalnega direktorja s svojega področja; Ostrič Vendel, imenovan 19.
12. 1995, Lendava, Lendavske gorice 3c,
zastopa kot pomočnik generalnega direktorja za področje razvoja po pooblastilu generalnega direktorja s svojega področja.
Član nadzornega sveta: Bračič Janez,
vstopil 19. 12. 1995.
Dejavnost, vpisana 29. 12. 1995: 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln.
Pripojitev MERCATOR-ZARJE ORMOŽ, trgovsko podjetje, d.d., MERCATOR-UNIVERZAL, trgovina na drobno, debelo ter gostinstvo, d.d., MERCATOR-SLOGA, trgovina na drobno, debelo ter gostinstvo, d.d., obe zadnji firmi vpisani pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti na pod-

Rg-31572
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00227 z dne 12. 1. 1996, pri subjektu vpisa DA – TRE, trgovina, turizem,
d.o.o., sedež: Ob Dravi 3a, Ptuj, pod vložno št. 1/07661/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo imena firme, osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
s temile podatki:
Matična št. 5765200
Firma: PETOVIA, trgovina-turizem,
d.o.o.
Skrajšana firma: PETOVIA, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,105.000 SIT
Ustanovitelji: Gojčič Alojz, Ptuj, Langusova 22, vstopil 1. 3. 1993, vložek:
1,035.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ekart Tatjana, Maribor, Arnolda Tovornika
10, vstopila 1. 3. 1993, vložek: 1,035.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krepfl
Karl, Starše, Zlatoličje 32h, vstopil 1. 3.
1993, vložek: 35.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Dejavnost, vpisana 12. 1. 1996: 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;
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; 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; 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; 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

Rg-31574
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06814 z dne 11. 1. 1996, pri subjektu vpisa A-SPIN, podjetje za opravljanje trgovinskih in proizvodnih poslov,
d.o.o., sedež: Trg svobode 2, Ptuj, pod
vložno št. 1/02929/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, dejavnosti, družbenikov, zastopnikov, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti, s temile podatki:
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Matična št. 5424089
Firma: AGIS PLASTIFICIRNICA, površinska zaščita kovin, d.o.o.
Skrajšana firma: AGIS PLASTIFICIRNICA, d.o.o.
Sedež: Ptuj, Rajšpova ulica 16
Osnovni kapital: 1,760.063 SIT
Ustanovitelji: Popošek Helena, izstopila
15. 12. 1994; Mijačević Mira, izstopila
15. 12. 1995; Koderman Janez, Ptuj, Miklošičeva 6, vstopil 15. 12. 1994, vložek:
704.025,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Joha Branko, Ptuj, Tiha pot 4, vstopil
15. 12. 1994, vložek: 528,018,90 SIT, odgovornost: ne odgovarja; SAM, podjetje za
marketing, inženiring in posredništvo,
d.o.o., Ptuj, Ulica Jožefe Lacko 23, vstopil
15. 12. 1994, vložek: 528.018,90 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Popošek Helena, razrešena 15. 12. 1994; Mijačević Mira, razrešena 15. 12. 1995; direktor
Koderman Janez, imenovan 15. 12. 1994,
Ptuj, Miklošičeva 6, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 1. 1996: 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
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;
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; 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; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-

dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 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; 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; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami.

Dejavnost, vpisana 10. 1. 1996: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 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; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 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; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih
združenj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9243 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitve dejavnosti, d.n.
Dejavnost G 52.488 – Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, “razen trgovina z orožjem in strelivom”,
dejavnost K 74.14 – Podjetniško in poslovno svetovanje, “razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci”.

Rg-31576
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00178 z dne 10. 1. 1996, pri subjektu vpisa POETOVIO VIVAT, gospodarsko interesno združenje za turizem,
sedež: Slovenski trg 14, Ptuj, pod vložno
št. 1/09310/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov, dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, s temile podatki:
Matična št. 5862752
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vesenjak Peter, razrešen 31. 3. 1995;
direktor Brumen Branko, imenovan 1. 4.
1995, Ptuj, Kariževa ulica 1, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-31577
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00218 z dne 17. 1. 1996, pri subjektu vpisa “FIDES” STS, podjetje za
pravno, ekonomsko, organizacijsko svetovanje, promet z nepremičninami, uvoz
in izvoz, d.o.o., sedež: Ljutomerska 8, Ormož, pod vložno št. 1/04966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti,
družbenikov, zastopnikov, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti, s temile podatki:
Matična št. 5582172
Firma: ORTRADE PODPLATNIK,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ORTRADE PODPLATNIK, d.o.o.
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Sedež: Ormož, Glavni trg 7
Osnovni kapital: 1,508.100 SIT
Ustanovitelj: Juršič Slavko, izstopil
11. 12. 1995; Keček Slavko, izstopil 11. 12.
1995; Luskovič Tone, izstopil 11. 12. 1995;
Podplatnik Franc, Ormož, Hardek 25, vstopil 11. 12. 1995, vložek: 1,508.100 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Keček Slavko, razrešen 11. 12. 1995;
direktor Podplatnik Franc, imenovan 11. 12.
1995, Ormož, Hardek 25, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 17. 1. 1995: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 5170
Druga trgovina na debelo; 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;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem.

Skrajšana firma: ROBINIJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Pot v Toplice 9
Osnovni kapital: 1,985.248,70 SIT
Ustanoviteljica: Jančigaj Jasmina, Domžale, Mačkovci 63, vstopila 25. 5. 1995,
vložek: 1,985.248,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Jančigaj Jasmina, imenovana
25. 5. 1995, Domžale, Mačkovci 63, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 1. 1996: 0130 Poljedeljstvo, povezano z živinorejo – mešano
kmetijstvo; 01131 Vinogradništvo; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 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; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 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; 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;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi 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; 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; 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;

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; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 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; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
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.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5522 Storitve kampov; 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; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-

Rg-31578
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00139 z dne 17. 1. 1996, pri subjektu vpisa ČISTO MESTO PTUJ, podjetje za gospodarjenje z odpadki, d.o.o.,
sedež: Osojnikova 9, Ptuj, pod vložno št.
1/06283/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, s temile podatki:
Matična št. 5657148
Osnovni kapital: 62,107.014 SIT
Ustanovitelji: Komunalno podjetje Ptuj,
p.o., Ptuj, Žnidaričevo nabrežje 3, vstopil
15. 7. 1992, vložek: 16,998.487 SIT, odgovornost: ne odgovarja; EKO LES, podjetje
za urejanje okolja in trgovino, d.o.o., Ptuj,
Kajuhova 5, vstopil 15. 7. 1992, vložek:
10,217.396 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Alpe-Jadran, podjetje za tehniko okolja,
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Letališka cesta 1, vstopil 10. 7. 1995, vložek:
34,891.131 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 17. 1. 1996: 9000
Storitve javne higiene; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni promet; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov.
Rg-31579
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00225 z dne 11. 1. 1996, pod št.
vložka 1/09495/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo, s temile podatki:
Matična št. 5925304
Firma: ROBINIJA, trgovina, turizem
in gostinstvo, proizvodnja, zaključna dela v gradbeništvu, inženiring, d.o.o.
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ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 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; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in 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; 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 Ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo.

Rg-34742
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00051 z dne 22. 2. 1996 pod št.
vložka 1/02473/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča izbris zaradi pripojitve dne 21.
2. 1996 k družbi ATENA-Muršič & Horvat,
podjetje za inženiring, proizvodnjo in storitve, d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5395607
Firma: SMILJA, trgovsko storitveno
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SMILJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gorišnica, Gorišnica 53
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Horvat Smiljana, izstopila 1. 1. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Horvat Smiljana, razrešena 1. 1.
1995.

Rg-32917
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00199 z dne 12. 2. 1996, pri subjektu vpisa KOSTRO, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Trstenjakova 2, Ptuj, pod vložno št.
1/04287/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, s temile podatki:
Matična št. 5518253
Sedež: Ptuj, Svržnjakova 12
Rg-32920
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00014 z dne 12. 2. 1996, pod št.
vložka 1/09501/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo, s temile podatki:
Matična št. 5925851
Firma: DRAVAPLAST, podjetje za izdelavo plastičnih proizvodov, trgovino,
uvoz in izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: DRAVAPLAST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ormož, Hardek 40d
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vugrinec Stjepan, Čakovec, Radnička 86, Savska Ves, vstopil 15. 1.
1996, vložek: 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Vugrinec Stjepan, imenovan 15. 1. 1996,
Čakovec, Radnička 86, Savska Ves, zastopa
brez omejitev; prokurist Potočnik Milan,
imenovan 15. 1. 1996, Središče ob Dravi,
Obrež 53.
Dejavnost, vpisana 12. 2. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže

Rg-32926
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00219 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu vpisa PETEK Andrej & Bogomir, podjetje za storitve, transport, proizvodnjo
in trgovino, d.n.o., sedež: Vičava 81, Ptuj,
pod št. vložka 1/09452/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5906989
Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1996: 6023
Drug kopenski potniški promet.
Pri dejavnosti J 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
družba sedaj opravlja samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Rg-32927
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00204 z dne 5. 2. 1996 pod št.
vložka 1/09452/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5906989
Firma: PETEK ANDREJ & BOGOMIR, podjetje za storitve, transport, proizvodnjo in trgovino, d.n.o., Podružnica
ORTO-MAX Ptuj
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ptuj, Potrčeva 28
Ustanovitelj: PETEK A & B, podjetje za
storitve, transport, proizvodnjo in trgovino,
d.n.o., Ptuj, Vičava 81, vstopil 15. 11. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kaisersberger Lidija, Ptuj, Turniška 18, imenovana 15. 11. 1995, zastopa podružnico kot
vodja podružnice z omejitvijo, da lahko zastopa in predstavlja podružnico v okviru njene dejavnosti v vseh poslih, katerih vrednost ne presega 500.000 SIT ter v tem okviru tudi veljavno sklepa pravne posle. Za vse
posle, ki presegajo prej navedeno vrednost
pa potrebuje pisno soglasje ali naknadno
pisno odobritev obeh ustanoviteljev.
Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1996: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet.
Rg-34738
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00188 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu vpisa SPECIALIZIRANI OBJEKTI, družba za gradbeništvo, plinifikacijo
in trgovino, d.o.o., sedež: Ljutomerska 30,
Ormož, pod št. vložka 1/09467/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5890411
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Benedetti Celeste, Rimini, Via Salvemini 25, imenovan 11. 10. 1995.

Rg-34744
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00106 z dne 19. 2. 1996 pri subjektu vpisa GEBRÜDER WEISS, Internacionalna špedicija in logistika, d.o.o.,
sedež: Glavni trg 17/b, Maribor, pod št.
vložka 1/09504/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 5871638
Sedež: Ptuj, Rogozniška cesta 33.
Rg-34745
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00210 z dne 22. 2. 1996 pri subjektu vpisa DAMSO, storitveno, pridelovalno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Grajenščak 11a, Ptuj, pod št. vložka
1/03830/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5914426
Firma: FREECOM, storitveno, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: FREECOM, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Petek Damijan, Ptuj, Grajenščak 11a, vstopil 8. 4. 1991, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petek Darko, Ptuj, Krčevina pri Vurbergu
78a, vstopil 10. 11. 1995, vložek 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Petek Darko, imenovan 10. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1996: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 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; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
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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; 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.; 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; 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; 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; 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 kozme-

tičnimi in toaletnimi 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; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 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; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5551 Storitve menz;
552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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.
Dejavnost G 51.18 posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov d.n.
“razen posredništvo pri prodaji farmacevtskih izdelkov”.
Dejavnost G 52.488 trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
“razen orožja in streliva”.
Dejavnost K 74.12 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje “razen opravljanja revizijske dejavnosti”.
Dejavnost K 74.14 podjetniško in poslovno svetovanje “razen arbitraže”.

Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 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; 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; 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 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; 5243 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

Rg-34746
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00004 z dne 19. 2. 1996 pod št.
vložka 1/09483/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev komanditne družbe s temile podatki:
Matična št.: 5919622
Firma: PODGORŠEK Co., storitve in
trgovina, k.d.
Skrajšana firma: PODGORŠEK Co.,
k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ptuj, Krčevina pri Vurbergu
116a
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelj: Podgoršek Damjan, komplementar, Ptuj, Belšakova ulica 7, vstopil
16. 11. 1995, komanditist, vstopil 16. 11.
1996, vložil 1.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Podgoršek Damjan, imenovan 16. 11. 1995, zastopa družbo kot poslovodja-komplementar
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1996: 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
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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; 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; 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; 6022 Storitve taksistov; 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 Dejavnost drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in

javnega mnenja; 7440 Ekonomska propaganda; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.
Dejavnost G 51.18 posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
“razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov”.
Dejavnost G 52.488 trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
“razen orožja in streliva”.

raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 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; 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje.

Rg-34750
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00203 z dne 28. 2. 1996 pri subjektu vpisa EXRABBIT, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Orešje 162,
Ptuj, pod št. vložka 1/06075/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo imena firme, sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti, tipa zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5635705
Firma: HESSOL, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: HESSOL, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Štegar Edvard, Ptuj, Orešje 162, vstop 2. 3. 1992, vložil 754.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Mrkalj Rade,
Karlovac, A. G. Matoša 31, vstopil 2. 3.
1992, vložil 754.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Mrkalj Rade, imenovan 20. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 2. 1996: 1120
Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in
zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč;
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; 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

Rg-34751
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06564 z dne 28. 2. 1996 pri subjektu vpisa CLIO, podjetje za storitve, trgovino, proizvodnjo in špedicijo, d.o.o.,
sedež: Majšperk 24, Majšperk, pod št.
vložka 1/03374/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5452252
Osnovni kapital: 1,511.880 SIT
Ustanoviteljica: Topolnik Vlasta, Maribor, Goriška 1a, vstopila 14. 12. 1990, vložila 1,511.880 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-34754
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00013 z dne 27. 2. 1996 pod št.
vložka 1/09505/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5925797
Firma: CASTER, finančna, trgovska,
lombardna družba, d.o.o.
Skrajšana firma: CASTER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Spodnja Hajdina 19a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ertl Iztok, Miklavž na
Dravskem polju, Ulica talcev 35, Dobrovce,
vstopil 10.1. 1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mohorko Robert,
Miklavž na Dravskem polju, Uskoška ulica
88, Skoke, vstopil 10. 1. 1996, vložil
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ertl Iztok, imenovan 10. 1. 1996, zastopa družbo z omejitvijo, da ima vsa pooblastila za zastopanje in predstavljanje družbe
v pravnem prometu z domačimi in tujimi
fizičnimi ali pravnimi osebami, v okviru nje-
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ne dejavnosti, pri čemer lahko sklepa posle
samostojno do vrednosti tri milijone tolarjev, za vse posle, ki presegajo to vrednost in
za posle v zvezi s prometom z nepremičninami pa je potrebno soglasje; direktor Mohorko Robert, imenovan 10. 1. 1996, zastopa družbo z omejitvijo, da ima vsa pooblastila za zastopanje in predstavljanje družbe
v pravnem prometu z domačimi in tujimi
fizičnimi ali pravnimi osebami, v okviru njene dejavnosti, pri čemer lahko sklepa posle
samostojno do vrednosi tri milijone tolarjev, za vse posle, ki presegajo to vrednost in
za posle v zvezi s prometom z nepremičninami pa je potrebno soglasje obeh družbenikov.
Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1596 Proizvodnja piva; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
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; 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 električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 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); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 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); 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.; 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 računalniških strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Dejavnost J 67.13 pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom “samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic”.
Dejavnost K 74.12 računovodske, knjigovodske dejavnosti, davčno svetovanje
“razen opravljanja revizorske dejavnosti”.
Dejavnost K 74.14 podjetniško in poslovno svetovanje “razen arbitraže in po-
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sredništva v pogajanjih med managerji in
delavci”.

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; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 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; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.
Dejavnost K 74.12 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje “razen opravljanja revizijske dejavnosti”.

Mirko, Hilden, Herderstrasse 86, vstop 18.
1. 1993, vložek 5,345.200 SIT – odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34755
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00009 z dne 27. 2. 1996 pod št.
vložka 1/09507/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5925738
Firma: JOŽEF KRAMPELJ ZIDAR,
podjetje za prodajo, gradbeništvo in posredovanje na veliko in malo, d.o.o.
Skrajšana firma: ZIDAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Juršinci, Juršinci 65
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krampelj Jožef, Juršinci,
Juršinci 65, vstopil 25. 12. 1995, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Krampelj Jožef, imenovan 25. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska 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; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živi, pijačami, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 6024 Cestni
tovorni promet.
Rg-34767
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00014 z dne 5. 3. 1996 pri subjektu vpisa SFINGA, podjetje za trgovino na
veliko in malo ter storitve v blagovnem
prometu, d.o.o., sedež: Cankarjeva 2,
Ptuj, pod št. vložka 1/02113/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5368278
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelj: Lovrenčič Jože, Gorišnica,
Tibolci 23, vstopil 20. 9. 1992, vložil
1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1996: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z

Rg-25546
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05451 z dne 5. 10. 1995 pri subjektu vpisa TRILEKS, podjetje za transport, trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Dornava 74a, Dornava, pod vložno št.
1/05523/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
družbenikov ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5733383
Osnovni kapital: 5,353.200 SIT
Ustanovitelja: Ploj Janez, Dornava 79a,
vstop 9. 2. 1992, vložek 8.000 SIT, in Pihler

Rg-34737
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00025 z dne 15. 2. 1996 pod št.
vložka 1/09503/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5929849
Firma: ČIS-team, čiščenje, inženiring,
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ČIS-team, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Vrazov trg 2
Osnovni kapital: 2,303.520 SIT
Ustanovitelja: Bočkaj Davor, Ptuj, Kvedrova ulica 3, in Zupanič Milan, Ptuj, Ulica
25. maja 8, vstopila 16. 1. 1996, vložila po
1,151.760 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Bočkaj Davor, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Zupanič Milan, imenovana 16. 1. 1996.
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5118 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 6024 Cestni tovorni promet; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Čiščenje stavb;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9301 Dejavnost pralnih in kemičnih čistilnic.
Rg-34741
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00186 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu vpisa RADIO-TEDNIK PTUJ, p.o.,
sedež: Vošnjakova 5, Ptuj, pod vložno št.
1/00674/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o., spremembo firme, sedeža, družbenikov, zastopnikov in pooblastil zastopnika in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah ter s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5033292
Firma: RADIO TEDNIK Ptuj, družba
za časopisno in radijsko dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: RADIO TEDNIK Ptuj,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Raičeva 6
Osnovni kapital: 24,360.000 SIT
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Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 2,440.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5/10, vložil 2,440.000 SIT, Sklad
RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 38, vložil 4,870.000 SIT, Ilovšek Veronika, Ptuj,
Bevkova 7, vložila 600.000 SIT, Kampl
Martina, Ptuj, Zagrebška 5, vložila 600.000
SIT, Gobec Mihael, Ptuj, Rimska ploščad 3,
vložil 600.000 SIT, Fideršek Franc, Ptuj,
Rimska ploščad 6, vložil 600.000 SIT, Lah
Justina, Ptuj, Podvinci 123b, vložila 450.000
SIT, Šegula Majda, Ptuj, Podvinci 111, vložila 450.000 SIT, Jukič Davorin, Ptuj,
Slomškova 16, vložil 530.000 SIT, Bračič
Jožef, Videm pri Ptuju, Lancova vas 8, vložil 520.000 SIT, Popošek Marjana, Ptuj,
Podvinci, 1a, vložila 300.000 SIT, Goznik
Majda, Ptuj, Prešernova 6, vložila 530.000
SIT, Težak Oliver, Ptuj, Ulica 5. prekomorske 21, vložil 450.000 SIT, Knaus Jelka,
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 15, vložila 450.000 SIT, Šmigoc Jože, Videm pri
Ptuju, Podbrežje 118d, vložil 450.000 SIT,
Ribarič Slavko, Pekre, Bezjakova 69, vložil
380.000 SIT, Ferguš Vera, Podlehnik 7e,
vložila 450.000 SIT, Danilovič Branimira,
Ptuj, Ulica 5. prekomorske 7, vložila
520.000 SIT, Podlesnik Lojzka-Terezija,
Ptuj, Vodova ulica 20, vložila 530.000 SIT,
Ozmec Martin, Ptuj, Arbajterjeva 9, vložil
520.000 SIT, Zupanič Milena, Ptuj, Žgečeva 4, vložila 450.000 SIT, Slodnjak Marija,
Dornava 82, vložila 370.000 SIT, Topolovec Vida, Ormož, Dolga lesa 7, vložila
600.000 SIT, Pernat Angela, Ptuj, Štefelova
12, vložila 600.000 SIT, Lačen Franc, Ptuj,
Osterčeva 5, vložil 530.000 SIT, Jurkovič
Ciril, Ptuj, Vodova ulica 4, vložil 300.000
SIT, Kotar Ludvik, Ptuj, CMD 6, vložil
520.000 SIT, Krajnc Nežka, Dornava, Pacinje 3b, vložila 450.000 SIT, Kukovec Peter,
Ptuj, Vičava, vložil 380.000 SIT, Petek Marija, Ptuj, Ulica Lackove čete 4, vložila
600.000 SIT, Škrjanec Rado, Ptuj, Ulica
Lackove čete 3, vložil 450.000 SIT, Sterle
Dušan, Ptuj, CMD 19, vložil 370.000 SIT,
in Šneberger Marjan, Ptuj, Potrčeva 46, vložil 60.000 SIT – vstopili 26. 6. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo; Radio Ptuj, p.o., in
Časopisni zavod Ptujski tednik, Ptuj, p.o.,
izstopila 12. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lačen Franc, imenovan 26. 6. 1995,
zastopa družbo z omejitvijo, da potrebuje
soglasje skupščine pri nabavi osnovnih sredstev in najemu dolgoročnih kreditov v vrednosti prek 1 mio SIT; Fideršek Franc, razrešen 6. 2. 1996.
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 7440 Ekonomska propaganda;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5925576
Firma: AGIS OPREMA, družba za izdelavo avtomobilske opreme, d.o.o.
Skrajšana firma:
AGIS OPREMA,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Mlinska 1a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Hajduk Zvonko, Ptuj, Mariborska cesta 24, vložil 525.000 SIT,
TAHOGRAFI, d.o.o., Ptuj, Mlinska 1a, vložil 525.000 SIT, Golob Vincenc, Slovenska
Bistrica, Brezje pri Slovenski Bistrici, vložil 300.000 SIT, in Koderman Ivan, Videm
pri Ptuju, Pobrežje 1, vložil 150.000 SIT –
vstopili 21. 12. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hajduk Zvonko, imenovan 21. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 27. 2. 1996: 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; 2710 Proizvodnja železa,
jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 2721
Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardnov ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 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.;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543
Proizvodnja vozil za invalide; 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;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 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; 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; 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 ze-

Rg-34752
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00003 z dne 27. 2. 1996 pod št.
vložka 1/09506/00 vpisalo v sodni register
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lenjavo; 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, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52473 Dejavnost papirnic; 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 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
cestnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami.
Pri dejavnosti G 51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
opravlja družba vse dejavnosti, razen “posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov”, pri dejavnosti G 52.488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., pa “razen trgovine z orožjem in
strelivom”.

71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve.

dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 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.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 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; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov.
Pri dejavnosti K 74.12 Računovodsko,
knjigovodsko, davčno svetovanje opravlja
družba vse dejavnosti, razen revizijske, pri
dejavnosti J 67.13 Druge pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
pa samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-37509
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00017 z dne 20. 3. 1996 pod št.
vložka 1/09511/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev zavoda s temile
podatki:
Matična št.: 5929733
Firma: GLEDALIŠČE PTUJ
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ptuj, Slovenski trg 13
Ustanoviteljica: Mestna občina Ptuj,
Ptuj, Mestni trg 1, vstop 4. 12. 1995, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mlakar Franc, Ptuj, Skorba 51c, imenovan
29. 2. 1996 za vršilca dolžnosti direktorja,
ki zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 3. 1996: 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetnih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;

Rg-37510
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00019 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu vpisa TERMOSAN, storitveno podjetje, projektiranje in inženiring, d.o.o.,
sedež: Gorca 61, Videm pri Ptuju, pod
vložno št. 1/08313/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo skrajšane firme in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5783801
Skrajšana firma: TERMOSAN, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 15. 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; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 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; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni
promet; 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.
Rg-37512
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00057 z dne 12. 3. 1996 pri subjektu vpisa FRIDMAN, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Kerenčičev trg 4, Ormož, pod vložno št. 1/05620/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5615372
Sedež: Ormož, Ptujska 12a
Dejavnost, vpisana 12. 3. 1996: 0125 Reja drugih živali; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2222
Drugo tiskarstvo; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-

Rg-37514
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00018 z dne 25. 3. 1996 pod št.
vložka 1/09512/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža družbe,
družbenika, zastopnika in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5924154
Firma: SPUHLJA, skladiščno sušilni
center, d.o.o.
Skrajšana firma: SPUHLJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Spuhlja 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: C.S.M.T., d.o.o., izstop
9. 1. 1996; Ramšak Drago, Muta, Levstikova 15, vstop 9. 1. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čad Jože, razrešen 9. 1. 1996; direktor Ramšak Drago, imenovan 9. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 3. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
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tornimi 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 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; 6312 Skladiščenje, 7340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.
Pri dejavnosti J 67.13 – Druge pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom – “samo menjalnice in zastavljalnice”.
Pred prenosom sedeža je bila družba vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, in
sicer kot SPUHLJA, skladiščno sušilni center, d.o.o., Ljubljana, Papirniški trg b. š.,
pod Rg 1/27126-00.

niško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja.

tovanje; 7414 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje.
Pri dejavnosti K 74.12 – Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje opravlja družba vse dejavnosti, razen revizijske, pri dejavnosti K 74.14
– Podjetniško in poslovno svetovanje pa razen arbitraže in posredovanja med managerji in delavci.

Rg-37515
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00026 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa JURČEK, podjetje za trženje in
proizvodnjo, d.o.o., sedež: Hardek 34b,
Ormož, pod vložno št. 1/0550/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5722608
Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 5170 Druga trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah.
Rg-37517
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00052 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa POSREDNIK, posredovanje v
prometu blaga in storitev, d.o.o., sedež:
Osluševci 6, Podgorci, pod vložno št.
1/08372/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5764904
Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 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; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-

Rg-37519
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00059 z dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa TMD INVEST, podjetje za investicijsko dejavnost, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Bukovci 88, Markovci, pod
vložno št. 1/07227/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala in zastopnikov, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5702437
Sedež: Ptuj, Ob Dravi 3a
Osnovni kapital: 1,515.500 SIT
Ustanovitelji: Meznarič Janez, Markovci, Bukovci 88, Drevenšek Anica, Hajdina,
Gerečja vas 39, in Tement Stanko, Cirkulane, Dolane 10, vstopili 27. 11. 1992, vložili
po 505.167 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurista Drevenšek Anica in Tement Stanko,
imenovana 22. 2. 1996, zastopata družbo z
omejitvijo, da jima je prepovedano odsvojiti in obremeniti nepremičnine.
Dejavnost, vpisana 3. 4. 1996: 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 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; 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; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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 sve-

Rg-37521
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00208 z dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa AŽA, računalniški in ekonomski
inženiring, d.o.o., sedež: Kvedrova 4, Ptuj,
pod vložno št. 1/06060/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5638542
Sedež: Ptuj, Trajanova 3
Dejavnost, vpisana 3. 4. 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; 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; 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
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in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko propagiranje; 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.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti G 51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
opravlja družba vse dejavnosti, razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov, pri dejavnosti K 74.12 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje pa razen revizijske dejavnosti.

1,516.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Mesarič Natalija, razrešena 28. 12.
1994; direktor Mesarič Mirko, imenovan 28.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 4. 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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 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; 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; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-37527
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00002 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu vpisa PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ, p.o., sedež: Ptujska cesta
33, Ormož, pod vložno št. 1/02818/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje p.o. v javni zavod, spremembo obsega pooblastil zastopnika, spremembo družbenikov in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5054788
Firma: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Republika Slovenija –
Vlada Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 12. 1. 1993, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pregl Marijan, Ormož, Rakuševa 6,
imenovan 6. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 5231 Dejavnost lekarn; 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; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-37522
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00047 z dne 3. 4. 1996 pod št.
vložka 1/09513/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5931002
Firma: MM OKO, založba, oblikovanje, marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: MM OKO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Klepova 56
Osnovni kapital. 1,600.000 SIT
Ustanoviteljica: Mir-Milošič Marija,
Ptuj, Klepova 56, vstop 13. 3. 1996, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Mir-Milošič Marija, imenovana
13. 3. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 3. 4. 1996: 221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij.
Rg-37525
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00194 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu vpisa MEKOP, trgovina in posredništvo, d.o.o., sedež: Rimska ploščad 24,
Ptuj, pod vložno št. 1/03319/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov in zastopnikov, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5470285
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanovitelja: Mesarič Natalija, izstop
28. 12. 1994; Mesarič Mirko, Ptuj, Krambergerjeva pot 5, vstop 28. 12. 1994, vložek

Rg-37526
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04507 z dne 9. 4. 1996 pri subjektu vpisa OPRENO TEHNA, proizvodnja
birotehnične in grafične opreme, d.o.o.,
sedež: Ormoška cesta 30, Ptuj, pod vložno
št. 1/03206/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala in družbenikov ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5478936
Sedež: Ptuj, Spuhlja 130
Osnovni kapital: 1,597.700 SIT
Ustanovitelja: Podhostnik Bruno, izstop
25. 4. 1994; Forštnarič Konrad, Ptuj, Spuhlja 130, vstop 19. 11. 1990, vložek 1,597.700
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37532
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00083 z dne 16. 4. 1996 pri subjektu vpisa ŠTART, inštruktaža voznikov,
d.o.o., sedež: Cvetkov trg 3, Ptuj, pod vložno št. 1/02082/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in tipa zastopnika, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5364612
Osnovni kapital: 1,602.867 SIT
Ustanovitelja: Pukšič Franc, Ptuj, Spuhlja 101b, in Verlak Marjan, Markovci, Bukovci 8, vstopila 27. 3. 1990, vložila po
801.433,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Verlak Marjan, imenovan 30. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1996: 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 8041 Dejavnost vozniških šol.
Rg-37533
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00055 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu vpisa ČEBELICA, podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve, uvoz in izvoz, d.o.o., sedež: Čučkova 3a, Ptuj, pod
vložno št. 1/03133/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5445116
Sedež: Ptuj, Trstenjakova 5
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Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 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; 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 nespecializiranih prodajalnah; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7483 Tajniška dela in prevajanje.
Pri dejavnosti K 74.12 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje opravlja družba vse dejavnosti, razen revizijske.
Pri dejavnosti K 74.50 je bila izdana koncesijska pogodba med Republiko Slovenijo,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, in ČEBELICO, d.o.o., in sicer za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1996.

lenšak, pod vložno št. 1/07512/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov, zastopnikov, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5877580
Firma: FINEA HOLDING, družba za
upravljanje, d.o.o.
Skrajšana firma: FINEA HOLDING,
d.o.o.
Sedež: Polenšak, Polenci 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Koprivc Emil, izstopil
23. 3. 1994; Borec Miklavž, Maribor, Koroška cesta 118, vstopil 23. 3. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Koprivc Emil, razrešen 23. 3. 1994;
direktorica Plohl Dominika, razrešena 23.
3. 1994; direktor Borec Miklavž, Maribor,
Koroška cesta 118, imenovan 23. 3. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1995:
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 kongreosv; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 7230 Obdelava
podatkov; 5112 Posredništvo priprodaji 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 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; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
6521 Finančni zakup (leasing).

Dejavnost K 74.12 – Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, “razen opravljanja revizijske
dejavnosti”; dejavnost G 51.18 – Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., “razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov”.

Rg-27586
Okrožno sodišče na Ptuju, je s sklepom
Srg št. 94/06612 z dne 17. 11. 1995 pri
subjektu vpisa EDK, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Prerad 42, Po-

Rg-31544
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06505 z dne 20. 11. 1995 pri
subjektu vpisa RADIX, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Lovrenc na
Dravskem polju 37b, Lovrenc na Dravskem polju, pod vložno št. 1/03145/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5426464
Osnovni kapital: 2,956.895 SIT
Ustanovitelji: Dolenc Anton, Lovrenc na
Dravskem polju, Lovrenc na Dravskem polju 37b, vložek 1,568.200 SIT; Žafran Dolenc Klavdija, Lovrenc na Dravskem polju,
Lovrenc na Dravskem polju 37b, vložek
392.050 SIT, oba vstopila 15. 11. 1990, odgovornost: ne odgovarjata; Dolenc Jožica,
Lovrenc na Dravskem polju, Lovrenc na
Dravskem polju 37b, vložek 996.645 SIT,
vstopila 28. 12. 1994, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Dolenc Jožica, imenovana 28. 12.
1994, Lovrenc na Dravskem polju, Lovrenc
na Dravskem polju 37b.
Rg-31545
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03868 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa Trgovsko in storitveno podjetje RADIX, d.o.o., sedež: Lovrenc na
Dravskem polju 37b, Lovrenc na Dravskem polju, pod vložno št. 1/03145/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, redosleda v firmi,
dejavnosti, tipa zastopnika in uskladitev z
zakonom o gospodarskh družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5426464
Firma: RADIX, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,960.250 SIT
Ustanovitelja: Dolenc Anton, Lovrenc na
Dravskem polju, Lovrenc na Dravskem polju 37b, vložek 1,568.200 SIT in Žafran Dolenc Klavdija, Lovrenc na Dravskem polju,
Lovrenc na Dravskem polju 37b, vložek
392.050 SIT, oba vstopila 15. 11. 1990, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Žafran Dolenc Klavdija, Lovrenc
na Dravskem polju, Lovrenc na Dravskem
polju 37b, zastopa družbo brez omejitev.
Dopišejo se naslednje dejavnosti: posredniški, agencijski, komisijski in komercialni
posli v prometu blaga in storitev z domačimi in tujimi fizičnimi in pravnimi osebami.
Dejavnosti se glasijo: trgovina na debelo
in na drobno: trgovina na debelo in na drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi;
storitve: komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev, zobozdravstveni nasveti; uvoz in izvoz živiskih in neživilskih proizvodov; zastopanje
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tujih firm v državi; posredniški, agencijski,
komisijski in komercialni posli v prometu
blaga in storitev z domačimi in tujimi fizičnimi in pravnimi osebami.

liziranih 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.

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-41609
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00021 z dne 21. 5. 1996 pod št.
vložka 1/01389/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5324467002
Firma: PETLJA–podjetje za proizvodnjo zgotovljenih tekstilnih izdelkov, trgovina na debelo in drobno ter kooperacija,
d.o.o., Ptuj, Ob Dravi 3a, Podružnica Nakupni center PANORAMA Ptuj
Skrajšana firma: PETLJA, d.o.o., Ptuj,
Nakupni center PANORAMA Ptuj
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ptuj, Obrtna cona 2
Ustanovitelj: PETLJA, podjetje za proizvodnjo zgotovljenih tekstilnih izdelkov,
trgovina na debelo in drobno ter kooperacija, Ptuj, Ob Dravi 3a, vstop 20. 10. 1995,
odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rojs Ivan, Ptuj, Ciril-Metodov drevored 16, imenovan 20. 10. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 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; 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 specia-

Rg-41610
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00031 z dne 21. 5. 1996 pod št.
vložka 1/01389/02 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5324467002
Firma: PETLJA, podjetje za proizvodnjo zgotovljenih tekstilnih izdelkov, trgovina na debelo in drobno ter kooperacija,
d.o.o., Ptuj, Ob Dravi 3a, Podružnica Diskont market Stotin Ormož
Skrajšana firma: PETLJA, d.o.o., Ptuj,
Diskont market Stotin Ormož
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ormož, Hardek 17a
Ustanovitelj: PETLJA, podjetje za proizvodnjo zgotovljenih tekstilnih izdelkov,
trgovina na debelo in drobno ter kooperacija, Ptuj, Ob Dravi 3a, vstop 20. 10. 1995,
odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rojs Ivan, Ptuj, Ciril Metodov drevored 16, imenovan 20. 10. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 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;
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;

Rg-41641
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00106 z dne 1. 7. 1996 pri subjektu vpisa LP MYCRON, strojegradnja,
d.o.o., sedež: Rogozniška 32, Ptuj, pod
vložno št. 1/09377/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5878365
Osnovni kapital: 165,424.213 SIT
Ustanovitelja: Hildebrandt Spulen und
Bobbins GmbH, Bad Woerlshofen, Gewerberstrassesse 5, vložek 165,274.213 SIT, Lenarčič Davorin, Maribor, Moše Pijade 41,
vložek 150.000 SIT, oba vstopila 5. 12.
1994, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-41611
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00020 z dne 10. 5. 1996 pri subjektu vpisa PETLJA, podjetje za proizvodnjo zgotovljenih tekstilnih izdelkov, trgovina na debelo in drobno ter kooperacija,
d.o.o., sedež: Hrvatski trg 5, Ptuj, pod
vložno št. 1/01389/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža družbenikov in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5324467
Sedež: Ptuj, Ob Dravi 3a
Ustanovitelji: Hunjet Irena in Rojs Ivan,
oba iz Ptuja, Ciril Metodov drevored 16,
vstopila 12. 1. 1990, vložila po 600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Rojs Branko,
Vitomarci, Vitomarci 77, vstop 20. 10. 1995,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 10. 5. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2222 Drugo tiskarstvo; 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; 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; 5050 Trgovina na drobno z
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motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkiv; 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 izdlekov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in 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;
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; 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; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-

govina 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 stonicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7483 Tajniška dela in prevajanje.
Dejavnost G 51.18 posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov d.n.
“razen farmacevtskih izdelkov”; dejavnost
G 52.488 trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah d.n. “razen trgovine z orožjem in strelivom”.

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;
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; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čikolado, 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; 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; 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 bar-

Rg-41627
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00091 z dne 10. 6. 1996 pri subjektu vpisa MSM, vodenje poslovnih knjig, svetovanje, finančni inženiring, d.o.o.,
sedež: Miklošičeva 5, Ptuj, pod vložno št.
1/08333/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, zastopnikov,
poslovnih deležev, dejavnosti, spremembo
priimka družbenika in zastopnika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5765382
Ustanovitelji: Jurovič Marta, izstop
12. 4. 1996; Hliš Marjeta, Viden pri Ptuju,
Tržeč 21, vložek 777.081 SIT, Bezjak Erčevič Sandra, Ptuj, Gregorčičev drevored 8,
vložek 746.608,50 SIT, obe vstopili 23. 4.
1993, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Bezjak Erčevič Sandra, imenovana 23. 4. 1993, Ptuj, Gregorčičev drevored
8, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Jurovič Marta, razrešena 12. 4. 1996.
Dejavnost, vpisana 10. 6. 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
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vami, 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.; 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 potniški cestni 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; 6330
Storitve potovalnih agnecij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 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; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov 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; 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 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje, 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.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.
Dejavnost G 51.18 posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov d.n.

“razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov”; dejavnost J 67.13 pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom “samo zastavljalnice in menjalnice”;
dejavnost K 74.12 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje “razen opravljanja revizijske dejavnosti”; dejavnost K 74.14 podjetniško in
poslovno svetovanje “razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci”.

Dejavnost K 74.12 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje “razen revizijske dejavnosti”.

Rg-41628
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00040 z dne 13. 6. 1996 pri subjektu vpisa VALIDO, invalidsko podjetje,
d.o.o., sedež: Dornavska cesta 6, Ptuj, pod
vložno št. 1/09479/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbene pogodbe in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5908183
Dejavnost, vpisana 13. 6. 1996: 85325
Dejavnost invalidskih podjetij.
Rg-41639
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00048 z dne 18. 6. 1996 pri subjektu vpisa TERME PTUJ, d.o.o., sedež:
Pot v toplice 9, Ptuj, pod vložno št.
1/06366/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis nadzornega sveta in spremembo
člana nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5650844
Člani nadzornega sveta: Mayr Branko
izstop 18. 12. 1995; Erlač Alojz in Tominc
Stanko, oba vstopila 14. 7. 1995; Magdalenc Marija, vstopila 18. 12. 1995.
Rg-41642
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00046 z dne 2. 7. 1996 pri subjektu vpisa VITICA, proizvodnja, trgovina,
prevoz, posredovanje, d.o.o., sedež: Ljutomerska 18, Ormož, pod vložno št.
1/01394/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, zastopnikov
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5323398
Ustanovitelj: Zidarič Miran, Ormož, Ljutomerska 18, vstop 19. 12. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zidarič Boris, izstop 5. 2. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zidarič Boris, razrešen 5. 2. 1996;
direktor Zidarič Miran, Ormož, Ljutomerska 18, imenovan 5. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 7. 1996: 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 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; 6024 Cestni tovorni promet;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-23599
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05586 z dne 5. 9. 1995 pri subjektu vpisa STORITVE, podjetje za storitve in svetovanje, d.o.o., sedež: Rajšpova ulica 16, Ptuj, pod vložno št.
1/07942/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5743940
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ilec Anton razrešen 9. 12. 1994; direktorica Drevenšek Lidija, Ptuj, Ulica 5.
prekomorske brigade 9, imenovana 9. 12.
1994, zastopa družbo z omejitevijo, 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.
Dejavnost, vpisana 5. 9. 1995: 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 9251
Dejavnost knjižnic in arhivov; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev.
Rg-25538
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05642 z dne 5. 10. 1995 pri subjektu vpisa FILIP, trgovina z naftnimi derivati, d.o.o., sedež: Drbetinci 66a, Vitomarci, pod vložno št. 1/03823/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5771226
Osnovni kapital: 1,561.281 SIT
Ustanovitelji: Druzovič Vladimir, Vitomarci, Drbetinci 66a, vstopil 1. 2. 1991,
vložek 1,561.281 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-27568
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00180 z dne 4. 12. 1995 pod št.
vložka 1/09489/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5920639
Firma: EKU INDUSTRIAL COMPONENTS, podjetje za proizvodnjo, investicije in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: EKU INDUSTRIAL
COMPONENTS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Rogozniška cesta 32
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: HORIZONTE d.o.o., Ljubljana, Štefanova 15, vložek 694.736,80 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, HORIZONTE
ENTERPREISE DEVELOPMENT COMAPANY B.V., ED Heiloo, DE Biender 5, vložek 55.263,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja in Wittmann Edith, Dunaj, Bacherplatz 4/10/16, A-1050, vložek 750.000 SIT,
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odgovornost: ne odgovarja, vsi vstopili
6. 10. 1995.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Wittmann Edith, Dunaj, Bacherplatz
4/10/16, A-1050, zastopa družbo brez omejitev in prokurist Penca Matej, Ljubljana,
Trnovska ulica 6, oba imenovana 6. 10.
1995.
Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1995: 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2852 Splošna mehanična dela; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 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 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

nepremičnin ali poslovnih deležev je obvezno soglasje skupščine.
Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
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; 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; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 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; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5511 Dejvnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 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; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnanja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 7480 Pakiranje; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščih parkov.

Dejavnost K 74.12 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje “razen opravljanja revizijske dejavnosti”.

Rg-41612
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00228 z dne 22. 5. 1996 pri subjektu vpisa ORINOCO KG & K, proizvodnja, storitve, turizem in trgovina, exportimport, d.o.o., sedež: Štuki 9, Ptuj, pod
vložno št. 1/01391/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika,
pooblastil zastopanika, spremembo poslovnega deleža, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5321719
Ustanovitelji: Glušič Zoran, Ptuj, Štuki
9, vstopil 28. 12. 1989, vložek 2,132.644,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja; MihaličKlemenčič Alenka, Maribor, Mladinska 20,
vstopila 30. 4. 1992, vložek 2,132.644,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Korgo Anton izstopil 3. 11. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Glušič Zoran, Ptuj, Zupančičeva 6,
imenovan 28. 12. 1989, pri sklepanju poslov glede prodaje, nakupa ali obremenitev

Rg-41624
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00112 z dne 5. 6. 1996 pri subjektu vpisa AURA, trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Opekarniška 1, Ormož, pod vložno št.
1/07679/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5722691
Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1996: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 9000 Storitve javne higiene; 90005 Druge storitve javne higiene; 9261 Obratovanje športnih objektov.
Rg-41626
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00111 z dne 11. 6. 1996 pod št.
vložka 1/09529/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5947430
Firma: TEHNOGRAD, gradbeniško,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TEHNOGRAD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Arnuševa ulica 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čehulić Ivan, Bedekovčina, Lug Orehovački 51, vstopil 20. 5. 1996,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Čehulić Ivan, Bedekovčina, Lug Orehovački 51, brez omejitev, ima vsa pooblastila za veljavno sklepanje pravnih poslov,
ki se nanašajo na to družbo in za zastopanje
in predstavljanje te družbe v pravnem prometu, prav tako se ga še posebej pooblašča,
da lahko pridobi, odsvaja in obremenjuje
nepremičnine; direktor Vindiš Jožef, Zgornji Leskovec, Zgornji Leskovec 3, imenovan 20. 5. 1996, vodi poslovanje družbe ter
jo predstavlja in zastopa v skladu in v mejah
s svojimi pooblastili, pri čemer lahko posluje in veljavno sklepa posle do vrednosti
100.000 SIT (sto tisoč tolarjev), za vse ostale posle pa potrebuje pisno soglasje ali naknadno pisno odobritev družbenika, ki je obenem tudi prokurist družbe.
Dejavnost, vpisana 11. 6. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 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
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žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
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; 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 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, jajaci, 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 gradbenimi 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; 5274 Druga popravila, d.n.; 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; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7470 Čiščenje stavb;

7402 Pakiranje; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov.
Dejavnost G 51.18 – posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov
d.n. “razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov”.

SLOVENJ GRADEC
Rg-31980
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06178 z dne 26. 1. 1996
pri subjektu vpisa 3N, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Podjunska 11, Mežica, pod vložno št.
1/08318/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov in zastopnikov ter uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5773954
Osnovni kapital: 1,640.200 SIT
Ustanovitelja: Burjak Urška in Burjak
Rudolf, oba iz Mežice, Podjunska 11, vstopila 4. 3. 1993, vložila po 820.100 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Juvan Franc
in Juvan Marija Olga, izstopila 22. 12. 1994.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Juvan Aleš, razrešen 22. 11. 1994; direktorja Burjak Rudolf in Burjak Urška,
imenovana 22. 11. 1994, zastopata družbo
brez omejitev.
Rg-31981
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04608 z dne 26. 1. 1996
pri subjektu vpisa PRIX, trgovsko-storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Šolska ulica
5, Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/03846/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5491436
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelja: Pirnat Berta in Blažek Edvard, izstopila 15. 11. 1994; Kotnik Frančišek in Kotnik Jožica, oba iz Slovenj Gradca,
Gozdna pot 45, vstopila 10. 10. 1990, vložila po 754.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kotnik Jožica, razrešena 15. 11.
1994; direktor Kotnik Frančišek, imenovan
15. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost se razširi še na: prevoz blaga
v cestnem prometu.
Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
drobno z neživilskimi izdelki; trgovina na
debelo z neživilskimi izdelki; trgovina na
drobno z živilskimi izdelki; trgovina na debelo z živilskimi izdelki; posredovanje v
notranjem trgovinskem prometu; organizacijske, reklamne in druge poslovne storitve;
priprava kozmetičnih pripravkov; svetovanje na področju kozmetične nege; prevoz
blaga v cestnem prometu.
Rg-31982
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06548 z dne 25. 1. 1996
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pri subjektu vpisa ZORA, trgovsko storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Gmajna 20f,
Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/01536/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5337500
Osnovni kapital: 1,993.000 SIT
Ustanovitelj: Zbičajnik Ivan, Slovenj
Gradec, Gmajna 20f, vstop 16. 12. 1989,
vložek 1,993.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno 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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-31985
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00084 z dne 29. 1. 1996
pri subjektu vpisa CENTER ZA SOCIALNO DELO, p.o., sedež: Čečovje 12b,
Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/00830/00 vpisalo v sodni register tega sodišča organiziranje javnega zavoda, osnovni kapital, spremembo imena, sedeža, družbenikov, dejavnosti in tipa zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5216125
Firma: CENTER ZA SOCIALNO
DELO RAVNE NA KOROŠKEM
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17
Osnovni kapital: 4,262.000 SIT
Ustanoviteljica: Vlada Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 1. 1.
1993, vložek 4,262.000 SIT, odgovornost:
ostalo; Občinska skupnost socialnega
skrbstva, Ravne na Koroškem, izstop
31. 13. 1992.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Prošt
Zmaga, Črna na Koroškem, Lampreče 26,
razrešena 1. 3. 1993 kot zastopnica in imenovana za direktorico, ki zastopa zavod brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 1. 1996: 85315
Druge oblike institucionalnega varstva;
85321 Dejavnost centrov za socialno delo;
85324 Druge socialne dejavnosti.

roškem, Ditingerjeva 14, vstopila 8. 11.
1994, vložila po 774.750 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Praznik Jožef in družbenik Šuler Bojan,
razrešena 8. 11. 1994; direktorja Meh Roman in Šuler Bojan, imenovana 8. 11. 1994,
zastopata družbo brez omejitev.
Do sedaj vpisana dejavnost se razširi tako, da se v točki 2, storitve dodajo nove
dejavnosti: svetovanje in posredovanje pri
nakupu, prodaji, menjavi in najemu premičnin in nepremičnin; instaliranje električnih
in elektronskih strojev, aparatov in naprav;
izvajanje elektroinstalacij v gradbeništvu in
strojegradnji; vzdrževanje in servisiranje
električnih, elektronskih in elektromehanskih strojev, aparatov in naprav; storitve avtomehanike, avtokleparstva, avtoličarstva in
avtoelektričarstva; računovodske in knjigovodske storitve; finančno svetovanje in storitve menjalnic.
Dejavnost družbe se odslej v celoti glasi:
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; storitve: komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev, organiziranje športnih, kulturnih, zabavnih in poslovnih prireditev,
prevozi oseb in blaga v cestnem prometu,
turistično posredovanje: turistične agencije
in turistični uradi, gostinske storitve: druge
gostinske storitve in druge storitve prehrane, storitve reklame in ekonomske propagande, storitve tržnic na debelo in drobno,
storitve kontrole kakovosti in količin blaga,
prirejanje sejmov in prodajnih razstav, svetovanje in posredovanje pri nakupu, prodaji, menjavi in najemu premičnin in nepremičnin, instaliranje električnih in elektronskih strojev, aparatov in naprav, izvajanje
elektroinstalacij v gradbeništvu in strojegradnji, vzdrževanje in servisiranje električnih, elektronskih in elektromehanskih strojev, aparatov in naprav, storitve avtomehanike, avtokleparstva, avtoličarstva in avtoelektričarstva, računovodske in knjigovodske
storitve, finančno svetovanje in storitve menjalnic, proizvodnja: izdelkov iz kovin, lesa, tekstila, volne, naravnega in umetnega
usnja, naravnega in umetnega kamna, stekla, keramike, papirja in umetnih mas.

Rg-31983
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06489 z dne 25. 1. 1996
pri subjektu vpisa CEMPRIN, proizvodno-trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Mislinja 231a, Mislinja,
pod vložno št.
1/03354/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5452180
Osnovni kapital: 6,670.000 SIT
Ustanovitelja: Krenker Marko in Krenker Gregor, oba iz Mislinje 231a, vstopila
6. 11. 1990, vložila po 3,335.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 25. 1. 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; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-32046
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00003 z dne 22. 1. 1996
pri subjektu vpisa 3N, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Podjunska 11, Mežica, pod vložno št.
1/08318/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5773954
Ustanovitelji: Burjak Urška, vložila
10.000 SIT, in Burjak Rudolf, vložil 65.000
SIT, oba iz Mežice, Podjunska 11, vstopila
4. 3. 1993, odgovornost: ne odgovarjata;
Juvan Aleš, izstopil 22. 11. 1994; Juvan
Franc in Juvan Marija Olga, oba z Raven na
Koroškem, Javornik 19, vstopila 22. 11.
1994, vložila po 12.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Rg-32047
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06667 z dne 24. 1. 1996
pri subjektu vpisa KORWINT TRADE, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Dobja vas 79, Ravne na
Koroškem, pod vložno št. 1/07814/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5725003
Sedež: Ravne na Koroškem, Dobja vas
122
Osnovni kapital: 1,549.500 SIT
Ustanovitelji: Praznik Jožef, izstopil 8.
11. 1994; Šuler Bojan, Ravne na Koroškem,
Javornik 51, in Meh Roman, Ravne na Ko-

Rg-32048
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03509 z dne 17. 1. 1996
pri subjektu vpisa SLOVENAGENT, splošna posredniška dela, d.o.o., sedež: Tomšičeva 4, Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/01125/00 vpisalo v sodni register tega sodišča skrajšano firmo, spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopnikov ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5301114
Skrajšana firma:
SLOVENAGENT,
d.o.o.
Osnovni kapital: 1,952.000 SIT
Ustanovitelj: Handanovič Fahrudin, Slovenj Gradec, Stari trg 13, vstop 22. 11. 1989,
vložek 1,952.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnice Kos Cvetka, Bračič Sonja in Piko
Magdalena, razrešene 20. 5. 1994; direktor
Handanovič Fahrudin, imenovan 2. 2. 1992,

Stran 570

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 7 – 13. II. 1997

zastopa družbo brez omejitev; Handanovič
Vesna, Slovenj Gradec, Stari trg 13, razrešena 20. 5. 1994 kot prokuristka in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost družbe se razširi še na: proizvodnjo izdelkov in galanterije iz umetnega in naravnega usnja.
Dejavnost se od sedaj naprej glasi: splošna posredniška dela na področjih: trgovine, trgovine na debelo, finančnih, tehničnih
in poslovnih storitev, storitev prometa, storitev reklame in ekonomske propagande,
projektiranja in sorodnih tehničnih storitev,
inženiringa, raziskovalno razvojnega dela,
ekonomskih, organizacijskih, kulturnih in
športnih prireditev; izvajanje celostne podobe; organiziranje glasbenih, kulturnih in
športnih prireditev; založniška dejavnost;
gostinske storitve prehrane; druge gostinske storitve; urejanje naselja in prostora;
visoka gradnja; inštalacijska in zaključna
dela v gradbeništvu; prodaja dragih kamnov
in plemenitih kovin; gospodarjenje s stanovanji; trgovina na drobno z neživilskimi proizvodi; trgovina na drobno z živilskimi proizvodi; trgovina na debelo z neživilskimi
proizvodi; trgovina na debelo z živilskimi
proizvodi; proizvodnja stekel za korekcijo
vida, sončnih očal in leč; graverstvo; proizvodnja izdelkov in galanterije iz umetnega in naravnega usnja.

Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 18,050.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Gregorčičeva 25, vložil 18,050.000 SIT,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 92,792.000 SIT,
udeleženci notranjega odkupa, vložili
15,509.000 SIT, in udeleženci interne razdelitve, vložili 36,100.000 SIT, vsi vstopili
22. 8. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Konečnik Ivan, Podvelka, Remšnik
1, imenovan 22. 8. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Grubelnik Regina, Gros Štefka in Pokržnik Anton, vstopili 22. 8. 1995.
Dejavnost, vpisana 22. 1. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 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; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP 00442/007781995/MB z dne 7. 12. 1995.

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.; 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 Tr-

Rg-32050
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05861 z dne 22. 1. 1996
pri subjektu vpisa P & P, podjetje za ekonomske, tržne, informacijske in organizacijske storitve, d.o.o., sedež: Maistrova
1, Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/01021/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5294746
Osnovni kapital: 1,817.975,74 SIT
Ustanovitelji: Potočnik Mladen, vložil
927.167,60 SIT, in Potočnik Davorka, vložila 763.549,84 SIT, oba iz Slovenj Gradca,
Maistrova 1, ter Potočnik Anton, vložil
90.898,80 SIT, in Potočnik Jurij, vložil
36.359,50 SIT, oba z Raven na Koroškem,
Kotlje 76 – vstopili 13. 9. 1989, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-32051
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00273 z dne 22. 1. 1996
pri subjektu vpisa MERX KOZJAK, gostinsko podjetje, p.o., sedež: Mariborska
8, Radlje ob Dravi, pod vložno št.
1/01404/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo firme, skrajšane firme, pravnoorganizacijske oblike, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti ter zastopnika in člane nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5199093
Firma: MERX KOZJAK, gostinsko podjetje, d.d.
Skrajšana firma: MERX KOZJAK, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 180,501.000 SIT

Rg-32052
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00290 z dne 17. 1. 1996
pri subjektu vpisa MENTIS TRADE, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., sedež:
Dobja vas 125, Ravne na Koroškem, pod
vložno št. 1/07541/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5709750
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanovitelj: Laznik Dušan in Zvonar
Stanislav, izstopila 13. 12. 1995; Navodnik
Danilo, Dravograd, Meža 142, vstopil 7. 12.
1992, vložil 1,513.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Navodnik Danilo, imenovan 7. 12.
1992, zastopa družbo brez omejitev; direktorja Laznik Dušan in Zvonar Stanislav, razrešena 13. 12. 1995.
Dejavnost, vpisana 17. 1. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
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govina 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 električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje 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; 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 posredniš-

tvo 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne
sile; 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.
Pri dejavnosti pod šifro:
- 51.18 “Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.” se izpusti
“pri prodaji farmacevtskih izdelkov”;
- 52.32 “Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki” se izpusti “z
medicinskimi izdelki”;
- 52488 “Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah” se izpusti “z
orožjem in strelivom”;
- 74.12 “Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti” se izpusti “revizijske
dejavnosti”.

vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki.

Rg-32053
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06273 z dne 15. 1. 1996
pri subjektu vpisa VALDEX, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Šercerjeva 8, Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/07204/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5690781
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelji: Dolinšek Aleksander, Slovenj Gradec, Šercerjeva 8, vložil 821.000
SIT, Lakovšek Marinka, Slovenj Gradec,
Pameče 9, vložila 10.000 SIT, Santner Vili,
Slovenj Gradec, Pameče 124a, vložil 10.000
SIT, Vrečar Ivan, Slovenj Gradec, Legenska cesta 71, vložil 10.000 SIT, in
MANDAT & CO GmbH Am, Grassau 8217,
Aichstr. 19, vložil 49.000 SIT, vstopili
6. 11. 1992 ter Presker Drago Mirko, Petrovče, Drešinja vas 55a, vložil 800.000 SIT,
vstopil 12. 12. 1994 – odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Dolinšek Aleksander, razrešen 12. 12. 1994
kot družbenik in imenovan za prokurista;
direktor Presker Drago Mirko, imenovan
11. 1. 1993, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 1. 1996: 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-

Rg-32054
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06678 z dne 16. 1. 1996
pri subjektu vpisa MSB, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Podjunska
33, Mežica, pod vložno št. 1/02533/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5399084
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Stanta Branko, Mežica,
Podjunska 33, vstop 15. 6. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stanta Marjetka, izstop 29. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Stanta Marjetka, razrešena 29. 12.
1994; Stanta Branko, razrešen 29. 12. 1994
kot družbenik in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 1. 1996: 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 5170 Druga trgovina
na debelo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-32056
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00001 z dne 19. 1. 1996
pod št. vložka 1/09482/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5924766
Firma: CITITRANS, transportno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: CITITRANS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Slovenj Gradec, Celjska cesta
41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zakeršnik Dušan, Mislinja,
Dovže 15b, vstop 16. 12. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Horvat Stanko, Murska Sobota, Dolenci 20, imenovan 16. 12. 1995, zastopa
družbo z omejitvijo, da za sklepanje poslov
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nad vrednostjo 500 DEM in za razpolaganje
z nepremičninami in premičninami družbe
potrebuje pisno soglasje družbenika.
Dejavnost, vpisana 19. 1. 1996: 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih 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 popravilo 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; 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 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.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro:
- 51.18 “Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.” se izpusti
“pri prodaji farmacevtskih izdelkov”;
- 74.12 “Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” se
izpusti “revizijske dejavnosti”.

Ustanovitelja: Pandel Mira, vstopila
2. 4. 1992, in Pandel Tomaž, vstopil 1. 3.
1994, oba z Raven na Koroškem, Janeče 5,
vložila po 758.950 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Pandel Mira, imenovana 2. 4. 1992, in
Pandel Tomaž, imenovan 1. 3. 1994, zastopata družbo brez omejitev.

izdelkov; prehrana in druge gostinske storitve; opravljanje poslov notranje in mednarodne špedicije; proizvodnja končnih lesenih izdelkov (proizvodnja lesene embalaže,
lesenih stavbnih elementov, galanterije iz
lesa in plute...); obdelava lesnih izdelkov in
izdelava in popravilo lesenih izdelkov.

Rg-32059
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06169 z dne 11. 1. 1996
pri subjektu vpisa PAN-AM-COM, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje,
d.o.o., sedež: Janeče 5, Ravne na Koroškem, pod vložno št. 1/05554/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, družbenikov in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5602084
Osnovni kapital: 1,517.900 SIT

Rg-32061
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06483 z dne 11. 1. 1996
pri subjektu vpisa PLOT, podjetje za lesno
obdelavo in trgovino, d.o.o., sedež: Center 119, Črna na Koroškem, pod vložno št.
1/01957/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5365031
Osnovni kapital: 1,621.350 SIT
Ustanovitelja: Markovič Karel, Črna na
Koroškem, Center 119, vložil 1,051.100
SIT, in Wlodyga Andrej Vojteh, Ravne na
Koroškem, Kotlje 97, vložil 570.250 SIT –
vstopila 23. 3. 1990, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Wlodyga Andrej Vojteh, razrešen
29. 12. 1994; direktor Markovič Karel, imenovan 23. 11. 1990, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-32064
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04327 z dne 12. 1. 1996
pri subjektu vpisa NASTJA, trgovina, zastopanje, svetovanje, d.o.o., sedež: Prežihova 22, Ravne na Koroškem, pod vložno
št. 1/06413/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5666821
Ustanovitelja: Stres Alenka, Ravne na
Koroškem, Čečovje 40a, vstop 6. 4. 1992,
vložek 5.600 SIT, in Petek Anton, Prevalje,
Leše 124, vstop 13. 10. 1994, vložek 2.400
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost se spremeni, in sicer se dopolni z naslednjimi dejavostmi: opravljanje poslov notranje in mednarodne špedicije; proizvodnja končnih lesenih izdelkov (proizvodnja lesene embalaže, lesenih stavbnih
elementov, galanterije iz lesa in plute...);
obdelava lesnih izdelkov in izdelava in popravilo lesenih predmetov.
Dejavnost se odslej glasi: ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve; izobraževanje – organizacija in izvedba tečajev; turistično posredovanje; finančno, ekonomsko in socialno svetovanje; trgovina z
neživilskimi proizvodi na debelo – s tranzitom; trgovina z neživilskimi proizvodi na
drobno; trgovina z živilskimi izdelki na
debelo – s tranzitom; trgovina z živilskimi
izdelki na drobno; posredniške in agencijske storitve v blagovnem prometu; komisijski posli na področju prometa blaga in storitev; raziskovalno-razvojne storitve; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; druge kulturne – umetniške dejavnosti;
obrtne storitve in popravila; špedicija; proizvodnja tekstilnih, kovinskih in plastičnih

Rg-32065
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00242 z dne 15. 1. 1996
pri subjektu vpisa ZLATI DUKAT, pooblaščena investicijska družba d.d., sedež:
Stara ulica 1, Ravne na Koroškem, pod
vložno št. 1/09417/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev k družbi ZLATA
MONETA, pooblaščena investicijska družba, d.d., na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 4. 7. 1995 s temile podatki:
Matična št.: 5850886
Pripojitev k družbi ZLATA MONETA,
pooblaščena investicijska družba, d.d., s sedežem v Mariboru, Strossmayerjeva 11, na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 4. 7.
1995. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.
Rg-32066
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06598 z dne 5. 1. 1996
pri subjektu vpisa LAMBDA, trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Francetova 6, Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/04281/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5518792
Osnovni kapital: 1,593.000 SIT
Ustanovitelj: Slemenik Robert, Slovenj
Gradec, Pohorskega bataljona 15, vstop
10. 9. 1991, vložek 1,593.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 5. 1. 1996: 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6521
Finančni zakup (leasing); 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” se izpusti “pri prodaji farmacevtskih izdelkov.”
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Rg-32072
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06542 z dne 5. 1. 1996
pri subjektu vpisa DUETO, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Ul. heroja
Vrunča 12, Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/02317/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5383331
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelja: Grešovnik Miroslav in
Grešovnik Lilijana, oba iz Slovenj Gradca,
Ul. heroja Vrunča 12, vstopila 23. 4. 1990,
vložila po 750.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

zastopa družbo brez omejitev; Hudina Danica, Skudnik Jožef in Skudnik Marija, razrešeni 22. 12. 1994 kot družbeniki in imenovani za direktorje, ki zastopajo družbo
brez omejitev.

električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic.

Rg-32074
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06168 z dne 4. 1. 1996
pri subjektu vpisa PAGAT, proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Stražišče 20a, Ravne na Koroškem,
pod vložno št. 1/03693/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
osnovnega kapitala ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5478219
Sedež: Ravne na Koroškem, Koroška
cesta 2
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanoviteljica: Černjak Metka, Slovenj
Gradec, Pameče 101, vstop 25. 1. 1991, vložek 1,502.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32080
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06152 z dne 3. 1. 1996
pri subjektu vpisa GERD, storitve, gostinstvo in trgovina, d.o.o., sedež: Pod gonjami 110, Prevalje, pod vložno št.
1/04433/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5531519
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Gert Viktor, Prevalje, Pod
gonjami 110, vstop 20. 10. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32082
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05831 z dne 4. 1. 1996
pri subjektu vpisa ALBOKOMERC, trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Mrvovo 12,
Mežica, pod vložno št. 1/01518/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in tipa zastopnikov ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5332737
Osnovni kapital: 1,529.073 SIT
Ustanovitelji: Hudina Franc in Hudina
Danica, oba iz Mežice, Mrvovo 12, vložila
po 382.286,50 SIT, ter Skudnik Jožef in
Skudnik Marija, oba iz Mežice, Mariborska
9, vložila po 382.250 SIT – vstopili 16. 12.
1989, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Hudina Franc, imenovan 16. 12. 1989,

Rg-32086
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06541 z dne 27. 12. 1995
pri subjektu vpisa KMETIJSKA ZALOŽBA, založništvo in intelektualne storitve, d.o.o., sedež: Stari trg 278, Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/08799/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5795214
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanoviteljica: Golob Jerneja, Slovenj
Gradec, Stari trg 278, vstop 17. 6. 1993,
vložek 1,512.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 27. 12. 1995: 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.
Pri dejavnosti pod šifro 74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje” se izpusti “arbitraža in posredovanje v pogajanjih med
managerji in delavci”.
Rg-32090
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06172 z dne 27. 12. 1995
pri subjektu vpisa ELPOS, trgovsko-storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Glavni trg
18, Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/02848/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5429544
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Grešovnik Alojz, Slovenj
Gradec, Glavni trg 18, vstop 5. 6. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 27. 12. 1995: 4531
Električne inštalacije; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredištvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5245 Trgovina na drobno z

Rg-32094
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06078 z dne 5. 12. 1995
pri subjektu vpisa UNISTEK, podjetje za
proizvodnjo, storitve, zastopništvo in trgovino, d.o.o., sedež: Mladinska ulica 27,
Vuzenica, pod vložno št. 1/07786/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5733235
Osnovni kapital: 1,933.567 SIT
Ustanovitelj: Gobec Stojan, Vuzenica,
Mladinska ulica 27, vstop 20. 12. 1992, vložek 1,933.567 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32100
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06052 z dne 24. 11. 1995
pri subjektu vpisa PODJETJE ZA GOSPODARJENJE Z OBJEKTI, d.o.o., sedež: Prežihova 7, Ravne na Koroškem,
pod vložno št. 1/04013/00 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.: 5491452
Firma: STANOVANJSKO PODJETJE, podjetje za gospodarjenje z objekti,
d.o.o.
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanoviteljica: Slovenske železarne,
d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva 98, vstop 15. 6.
1994, vložek, 1,505.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 24. 11. 1995: 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;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-32101
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00201 z dne 29. 11. 1995
pri subjektu vpisa SGP KOGRADGRADBENO PODJETJE, Slovenj Gradec, d.o.o., sedež: Francetova 9, Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/02106/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča začetek stečajnega postopka ter spremembo firme in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5077915
Firma: SGP KOGRAD-GRADBENO
PODJETJE, Slovenj Gradec, d.o.o., v stečaju
Skrajšana firma: SGP KOGRAD-GP,
Slovenj Gradec, d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gornjak Franc, razrešen 28. 9. 1995,
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stečajni upravitelj Ocepek Miran, Slovenj
Gradec, Francetova 7, imenovan 28. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

vložno št. 1/03402/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo skrajšane firme, dejavnosti, zastopnikov in pooblastil zastopnika ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5439264
Skrajšana firma: SŽ-NOŽI RAVNE,
d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ravlan Darko, razrešen 16. 11. 1994;
direktorica Klančnik Ivana, Ravne na Koroškem, Dobja vas 98, ki od 16. 11. 1994
zastopa družbo z omejitvijo, da lahko sklepa posle, ki pomenijo spremembo premoženja družbe, le s soglasjem skupščine.
Dejavnost, vpisana 15. 11. 1995: 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 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; 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;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro:
- 74.12 “Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” se
izpusti “revizijske dejavnosti”;
- 74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje” se izpusti “arbitraža in posredovanje
v pogajanjih med managerji in delavci”.

zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5638666
Osnovni kapital: 1,502.326,10 SIT
Ustanovitelj: Pandel Lovro, Prevalje,
Pod gonjami 71, vstop 18. 11. 1991, vložek
1,502.326,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-32102
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00183 z dne 22. 11. 1995
pri subjektu vpisa LEASING LAMPRET,
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Šmartno
36, Šmartno pri Slovenj Gradcu, pod vložno št. 1/02524/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5391636
Dejavnost, vpisana 22. 11. 1995: 6110
Pomorski promet; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem.
Rg-32103
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05284 z dne 22. 11. 1995
pri subjektu vpisa APLOM, storitveno, trgovsko in zastopniško podjetje, d.o.o., sedež: Elektrarniško naselje 5, Vuzenica,
pod vložno št. 1/07766/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in družbenikov ter uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5723477
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Verdnik Ana, vstopila 23.
1. 1993, in Ločnikar Tone, vstopil 20. 12.
1994, oba iz Vuzenice, Elektrarniško naselje 5, vložila po 800.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Rg-32108
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03793 z dne 16. 11. 1995
pri subjektu vpisa INTPREBOJ, raziskave, projektiranje, nadzor in meritve,
d.o.o., sedež: Leše n. h., Prevalje, pod vložno št. 1/06457/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v družbo z neomejeno
odgovornostjo, spremembo firme, družbenikov, osnovnega kapitala in zastopnikov s
temile podatki:
Matična št.: 5851165
Firma: INTPREBOJ-OVNIČ in družbenik, raziskave, projektiranje, nadzor in
meritve, d.n.o.
Skrajšana firma: INTPREBOJ-OVNIČ
in družbenik, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Ovnič Stanislav, Prevalje,
Leše n. h., in Ačko Anica, Radlje ob Dravi,
Mariborska, vstopila 25. 6. 1994, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ovnič
Stanislav, razrešen 25. 6. 1994 kot direktor
in imenovan za družbenika, in družbenica
Ačko Anica, imenovana 25. 6. 1994, zastopata družbo posamično, brez omejitev.
Rg-32111
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05460 z dne 15. 11. 1995
pri subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE-NOŽI RAVNE, podjetje za proizvodnjo nožev in rezil, d.o.o., sedež: Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, pod

Rg-32115
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05935 z dne 20. 11. 1995
pri subjektu vpisa MAGNET, storitveno,
transportno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Bukovska vas 13, Šentjanž pri Dravogradu, pod vložno št. 1/03014/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, družbenikov in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5439574
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Medved Zoran, Šentjanž pri
Dravogradu, Bukovska vas 13a, vstop 26. 9.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kadiš Peter, izstop 20. 12.
1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Medved Zoran, imenovan 26. 9. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Kadiš Peter, razrešen 20. 12. 1994.
Rg-32118
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06153 z dne 10. 11. 1995
pri subjektu vpisa S.T. OPAL, steklarstvo
in trgovina, d.o.o., sedež: Pod gonjami 71,
Prevalje, pod vložno št. 1/04687/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z

Rg-32122
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05857 z dne 7. 11. 1995
pri subjektu vpisa MOTOMENTOR, avtošola, d.o.o., sedež: Šentjanž 75, Šentjanž
pri Dravogradu, pod vložno št. 1/01433/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in družbenikov
ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5332788
Osnovni kapital: 1,544.000 SIT
Ustanovitelj: Miglič Stanko, Slovenj
Gradec, Maistrova 7, vstop 22. 1. 1990, vložek 1,544.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slemenik Vinko, izstop 28. 12. 1994.
Rg-32123
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05077 z dne 6. 11. 1995
pri subjektu vpisa ALJA, proizvodno, obrtno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Črneče 96, Dravograd, pod vložno
št. 1/05998/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, 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.: 5649790
Firma: PIKTOR, podjetje za storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: PIKTOR, d.o.o.
Sedež: Podgorje pri Slovenj Gradcu,
Podgorje 187
Osnovni kapital: 1,708.000 SIT
Ustanovitelja: Jaušovec Danilo in Jaušovec Vida, izstopila 12. 12. 1994; Mernik
Janez in Mernik Ivan, oba iz Podgorja pri
Slovenj Gradcu, Podgorje 187, vstopila
12. 12. 1994, vložila po 854.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jaušovec Danilo, razrešen 12. 12.
1994; direktor Mernik Janez, imenovan
12. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 6. 11. 1995: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Poljedelstvo,
povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
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na; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 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;
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;
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; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu.

in na področju prometa; posredovanje, svetovanje in storitve pri prirejanju sejmov, razstav, salonov in drugih oblik prikazovanja
razstavnih eksponatov; gostinske storitve
prehrane; druge gostinske storitve; uvoz in
izvoz neživilskih prozvodov; zastopanje tujih oseb; organiziranje in izvajanje dejavosti za zabavo in prosti čas.

28. 12. 1989, ter Paradiž Mirko, Mežica,
Podjunska 32, vstopil 29. 12. 1994, vložil
654.300 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Štirn Herman, imenovan 28. 12. 1989,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Štirn
Peter, razrešen 29. 12. 1994.

Rg-32129
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04760 z dne 25. 10. 1995
pri subjektu vpisa INERT, podjetje za projektiranje, izdelavo in montažo malih hidrocentral, d.o.o., sedež: Otiški vrh 1c,
Dravograd, pod vložno št. 1/04062/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5501083
Osnovni kapital: 4,086.000 SIT
Ustanovitelji: Sevčnikar Stane, vložil
81.720 SIT, in Sevčnikar Andrej, vložil
2,043.000 SIT, vstopila 7. 1. 1991 ter Sevčnikar Milena in Sevčnikar Alenka, vložili
po 980.640 SIT, vstopili 2. 12. 1994 – vsi iz
Dravograda, Otiški vrh 1c, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 25. 10. 1995: 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 4010 Proizvodnja in distribucija
elektrike; 5170 Druga trgovina na debelo;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro:
- 74.12 “Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” se
izpusti “revizijske dejavnosti”;
- 74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje” se izpusti “arbitraža in posredovanje
v pogajanjih med managerji in delavci.”

Rg-32134
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05681 z dne 24. 10. 1995
pri subjektu vpisa SINTEZA, finančne,
tehnične in poslovne storitve, d.o.o., sedež: Partizanska 14, Mežica, pod vložno
št. 1/02771/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5412897
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Potočnik Vida, Mežica,
Partizanska 14, vstop 20. 6. 1990, vložek
2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jenko Jože, izstop 15. 3. 1993.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jenko Jože, razrešen 15. 3. 1993; Potočnik Vida, razrešena 15. 3. 1993 kot družbenica in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 10. 1995: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7210 Svetovanje o računalniških napravah.
Pri dejavnosti po šifro: 74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje” se izpusti “arbitraža in posredovanje v pogajanjih med
managerji in delavci”.

Rg-32127
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06050 z dne 30. 10. 1995
pri subjektu vpisa LADINEK, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Gortina 90, Muta, pod vložno št. 1/06989/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5680816
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Ladinek Franc, Muta, Gortina 90, vstop 6. 4. 1992, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32128
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06177 z dne 2. 11. 1995
pri subjektu vpisa KADIŠ, podjetje za proizvodnjo, trgovino, marketing in inženiring, d.o.o., sedež: Javornik 53, Ravne na
Koroškem, pod vložno št. 1/01487/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšano firmo, spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5329612
Firma: KADIŠ, proizvodnja, trgovina,
marketing in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: KADIŠ, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,808.000 SIT
Ustanovitelj: Kadiš Mitja, Ravne na Koroškem, Javornik 53, vstop 30. 1. 1990, vložek 1,808.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Doslej vpisana dejavnost se razširi tako,
da se doda: organiziranje in izvajanje dejavnosti za zabavo in prosti čas.
Dejavnost družbe se tako v celoti odslej
glasi: proizvodnja plastične in kovinske galanterije; inženiring; marketing in tržne raziskave; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi;
storitve reklame in ekonomske propagande;
prevoz blaga in storitve v cestnem prometu

Rg-32130
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06098 z dne 26. 10. 1995
pri subjektu vpisa KAL, podjetje za kooperacijo, vzdrževanje, inženiring in marketing, d.o.o., sedež: Ob Meži 11, Mežica,
pod vložno št. 1/01481/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov in zastopnikov ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5323827
Osnovni kapital: 2,181.000 SIT
Ustanovitelji: Štirn Herman, vložil
1,199.550 SIT, in Štirn Peter, vložil 327.150
SIT, oba iz Mežice, Stržovo 67, vstopila

Rg-32135
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04122 z dne 24. 10. 1995
pri subjektu vpisa INTER DISKONT, export-import, d.o.o., sedež: Janeče 14, Ravne na Koroškem, pod vložno št. 1/01076/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in zastopnikov
ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5298261
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kušej (Kuschei) Franz,
Bleiburg, Avstrija, St. Michael, vložil
750.000 SIT, ter Suhodolčan Primož, Ravne
na Koroškem, Janeče 14, in Šater Stojan,
Ravne na Koroškem, Malgajeva ulica 2, vložila po 375.000 SIT – vsi vstopili 3. 5. 1989,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Šater Stojan, imenovan 3. 5. 1989, in
direktor Suhodolčan Primož, imenovan
20. 6. 1994, zastopata družbo brez omejitev.
Rg-32137
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04266 z dne 19. 10. 1995
pri subjektu vpisa BIO-TOP, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Dobja vas 55, Ravne na Koroškem,
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pod vložno št. 1/05799/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in družbenikov ter uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5617243
Osnovni kapital: 1,542.918 SIT
Ustanovitelja: Jocič Jana, vstopila 25. 3.
1992, in Jocič Boris, vstopil 6. 9. 1994, oba
z Raven na Koroškem, Dobja vas 55, vložila po 771.459 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-32145
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03592 z dne 9. 10. 1995
pri subjektu vpisa SAFETY, zavarovalna
agencija, d.o.o., sedež: Prežihova 24, Ravne na Koroškem, pod vložno št. 1/03707/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo
v družbo z neomejeno odgovornostjo, spremembo firme in zastopnikov ter uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5472857
Firma: ŠULER & PRAZNIK – SAFETY, zavarovalna agencija, d.n.o.
Skrajšana firma: ŠULER & PRAZNIK
– SAFETY, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Šuler Bojan, Ravne na Koroškem Javornik 51, in Praznik Jožef, Ravne na Koroškem, Dobja vas 79, vstopila
31. 5. 1994, vložila po 25.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Šuler
Bojan, razrešen 31. 5. 1994 kot direktor in
imenovan za družbenika, in družbenik Praznik Jožef, imenovan 31. 5. 1994, zastopata
družbo brez omejitev.

la in uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5496144
Osnovni kapital: 1,642.000 SIT
Ustanovitelj: Čuješ Peter, Slovenj Gradec, Stari trg 326b, vstop 16. 1. 1991, vložek 1,642.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-32140
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06316 z dne 17. 10. 1995
pri subjektu vpisa PLANINŠIČ, trgovsko
in avto-servisno podjetje, d.o.o., sedež:
Mladinska 1, Vuzenica, pod vložno št.
1/02175/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5384079
Osnovni kapital: 2,042.640 SIT
Ustanovitelj: Planinšič Franc, Vuzenica,
Primož na Pohorju 29, vstop 29. 3. 1990,
vložek 2,042.640 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32143
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05120 z dne 27. 9. 1995
pri subjektu vpisa LIVARNA VUZENICA,
d.o.o., sedež: Livarska cesta 21a, Vuzenica, pod vložno št. 1/03690/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in pooblastil zastopnika ter uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5473039
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kralj Boris, Muta, Ob Polju 31, ki od
20. 12. 1994 zastopa družbo z omejitvijo,
da lahko sklepa posle glede razpolaganja z
nepremičninami, njihovim delom ali obremenitvijo, prevzemanja jamstev ter drugih
po naravi podobnih poslov le na podlagi
predhodnega soglasja skupščine.
Dejavnost, vpisana 27. 9. 1995: 2751 Litje železa; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5170 Druga trgovina na debelo; 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; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov” se izpusti “pri prodaji farmacevtskih izdelkov”.

Rg-32151
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03959 z dne 25. 9. 1995
pri subjektu vpisa PRE-TRGO, prevozno
in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Tomšičeva 32, Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/04435/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in tipa zastopnika ter uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5531012
Osnovni kapital: 1,806.597 SIT
Ustanovitelja: Pogorevc Alojz in Pogorevc Milka, oba iz Slovenj Gradca, Tomšičeva 32, vstopila 26. 9. 1991, vložila po
903.298,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pogorevc Alojz, imenovan 26. 9. 1991,
in Pogorevc Milka, razrešena 2. 6. 1994 kot
družbenica in imenovana za direktorico, oba
zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost družbe se razširi še na: visoko
gradnjo, zaključna in inštalacijska dela v
gradbeništvu.
Dejavnost se od sedaj naprej glasi: prevoz v cestnem prometu doma; trgovina na
drobno z neživilskimi izdelki; trgovina na
debelo z neživilskimi izdelki; trgovina na
drobno z živilskimi izdelki; trgovina na debelo z živilskimi izdelki; posredovanje v
prometu blaga in storitev; visoka gradnja;
zaključna in inštalacijska dela v gradbeništvu.
Rg-32154
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04080 z dne 26. 9. 1995
pri subjektu vpisa ADOS, podjetje za prodajo avtodelov in avtoservis, d.o.o., sedež:
Stari trg 326b, Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/03828/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-

Rg-32155
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03847 z dne 22. 9. 1995
pri subjektu vpisa J & R & J, trgovina,
marketing, inženiring, d.o.o., sedež: Koroška cesta 21, Dravograd, pod vložno št.
1/04852/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5570204
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelji: Šteharnik Janko, Dravograd, Koroška cesta 21, Veršovnik Rihard,
Dravograd, Robindvor 119, in Pečnik Janez, Dravograd, Dravska ulica 3, vstopili
24. 1. 1992, vložili po 502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šteharnik Janko, imenovan 24. 1.
1992, zastopa družbo brez omejitev; družbenika Veršovnik Rihard in Pečnik Janez,
razrešena 22. 4. 1994.
Rg-32159
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03521 z dne 25. 9. 1995
pri subjektu vpisa JUMA INŽENIRING,
d.o.o., sedež: Legen bb, Šmartno pri Slovenj Gradcu, pod vložno št. 1/01344/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in tipa zastopnika ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5331803
Osnovni kapital: 1,853.453 SIT
Ustanovitelja: Šuler Jurij in Šuler Amalija, oba iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu,
Legen 121a, vstopila 15. 12. 1989, vložila
po 926.726,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Šuler Jurij, imenovan 15. 12. 1989 in
Šuler Amalija, razrešena 30. 5. 1994 kot
družbenica in imenovana za direktorico –
zastopata družbo brez omejitev.
Rg-32160
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03871 z dne 26. 9. 1995
pri subjektu vpisa EURO-KAPP, posredniško podjetje, d.o.o., sedež: Cesta ob potoku 1, Muta, pod vložno št. 1/04586/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in tipa zastopnika ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5550874
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelj: Uran Ernest, Muta, Cesta
ob potoku 1, vstop 2. 10. 1991, vložek
1,507.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Uran Ernest, imenovan 2. 10. 1991, zastopa družbo brez omejitev; Uran Berta, Mu-
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ta, Cesta ob potoku 1, razrešena 11. 7. 1994
kot družbenica in imenovana za prokuristko.

Matična št.: 5778409
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Popič Franc, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, Raduše 16, vstop 3. 3. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Matična št.: 5519969
Osnovni kapital: 1,722.000 SIT
Ustanovitelja: Jehart Avgust in JehartBaloh Darja, oba iz Dravograda, Meža 154,
vstopila 2. 9. 1991, vložila po 861.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Jehart Avgust, imenovan 2. 9. 1991, in
Jehart-Baloh Darja, razrešena 20. 5. 1994
kot zastopnica in imenovana za direktorico,
zastopata družbo brez omejitev.

Rg-32163
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04079 z dne 19. 9. 1995
pri subjektu vpisa HORG, podjetje za
vzdrževanje, popravilo in izdelavo glasbenih instrumentov, d.o.o., sedež: Pameče
124, Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/06428/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5678684
Osnovni kapital: 1,516.615 SIT
Ustanovitelj: Hosnar Drago, Slovenj
Gradec, Pameče 124, vstop 27. 2. 1992, vložek 1,516.615 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32165
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06276 z dne 18. 9. 1995
pri subjektu vpisa INBUK, podjetje za finančno-računovodske storitve, d.o.o., sedež: Kajuhova 8, Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/08563/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5784697
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Bukovnik Ingrid, Slovenj Gradec, Kajuhova 8, vstop 21. 6. 1993,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32167
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04437 z dne 21. 9. 1995
pri subjektu vpisa MISIS, trgovina, gostinstvo, export-import, d.o.o., sedež: Bukovska vas 52, Šentjanž pri Dravogradu,
pod vložno št. 1/06677/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in zastopnikov ter uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5676622
Osnovni kapital: 1,518.328,90 SIT
Ustanovitelj: Strmčnik Milan, Šentjanž
pri Dravogradu, Bukovska vas 52, vstop
31. 8. 1992, vložek 1,518.328,90 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Strmčnik Milan, razrešen 14. 10. 1994 kot direktor in imenovan za prokurista; Strmčnik Silvija, Šentjanž pri Dravogradu, Bukovska vas
52, razrešena 14. 10. 1994 kot prokuristka
in imenovana za direktorico, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-32173
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05844 z dne 28. 8. 1995
pri subjektu vpisa BOŠNIK-GRADBENA
MEHANIZACIJA, podjetje za storitve,
trgovino in posredništvo, d.o.o., sedež: Raduše 16, Podgorje pri Slovenj Gradcu,
pod vložno št. 1/08488/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Rg-32175
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05839 z dne 4. 9. 1995
pri subjektu vpisa ORFIS, podjetje za ekonomske, organizacijske in trgovske storitve, d.o.o., sedež: Meškova 2, Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/02904/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, zastopnikov
in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5429552
Osnovni kapital: 1,531.441,78 SIT
Ustanoviteljici: Klančnik Irma, Slovenj
Gradec, Raduše 45, in Praper Darinka, Slovenj Gradec, Maistrova 1, vstopili 19. 8.
1990, vložili po 765.720,89 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Ajtnik Dušan, izstopil
20. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ajtnik Dušan, razrešen 20. 12. 1994;
direktorica Klančnik Irma, imenovana
21. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 9. 1995: 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstih
izdelkov; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro:
- 52.488 “Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti
“z orožjem in strelivom”;
- 74.12 “Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” se
izpusti “revizijske dejavnosti”.
Rg-32177
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03615 z dne 6. 7. 1995
pri subjektu vpisa BORGIS, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Prežihova 10, Mežica, pod vložno št.
1/08187/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5758289
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Prosen Rajko, Mežica, Prežihova 10, vstop 22. 4. 1993, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32178
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04293 z dne 30. 8. 1995
pri subjektu vpisa JEHART, podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., sedež: Trg 4. julija
34, Dravograd, pod vložno št. 1/04285/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in tipa zastopnika ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:

Rg-32181
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04133 z dne 23. 8. 1995
pri subjektu vpisa TRGOKONTAKT, zastopanje in trgovina, d.o.o., sedež: Šmartno 112, Šmartno pri Slovenj Gradcu, pod
vložno št. 1/05612/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5612128
Osnovni kapital: 1,951.700 SIT
Ustanovitelj: Borovnik Ivan, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, Šmartno 112, vstop 19. 3.
1992, vložek 1,951.700 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-32182
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00020 z dne 22. 8. 1995
pri subjektu vpisa TRANSKOR, promet,
storitve, trgovina, d.o.o., sedež: Koroška
cesta 14, Ravne na Koroškem, pod vložno
št. 1/04551/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in dejavnosti ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5547059
Firma: TRANSKOR, prevozi, servis,
trgovina, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 22. 8. 1995: 5010 Trgovina 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 vozili; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6022 Storitve taksistov;
6521 Finančni zakup (leasing); 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 1596
Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering).
Pri dejavnosti pod šifro: 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in strelivom”.
Rg-32188
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04823 z dne 23. 8. 1995
pri subjektu vpisa MAIN & DEUS, podjetje za trženje in poslovni inženiring, d.o.o.,
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sedež: Mislinja 106b, Mislinja, pod vložno
št. 1/02637/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5402620
Sedež: Mislinja, Straže 69
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelji: Jeseničnik Boris, Mislinja,
Pohorska cesta 3, vstop 10. 7. 1990, vložek
155.000 SIT, Jeseničnik Živko, Mislinja,
Straže 69, vstop 10. 7. 1990, vložek 930.000
SIT, Jeseničnik Jožica, Mislinja, Straže 69,
vstop 31. 5. 1994, vložek 465.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jeseničnik Boris, razrešen 31. 5.
1994; direktor Jeseničnik Živko, imenovan
1. 6. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: proizvodnjo tekstilne konfekcije in trikotažnih predmetov;
trgovino na debelo in drobno proizvodov
tekstilne konfekcije in trikotažnih predmetov; odkup hlodovine in rezanega lesa od
fizičnih oseb.
Dejavnost podjetja se odslej glasi: proizvodnja žaganega lesa; proizvodnja stenskih in stropnih oblog; storitve na področju
razreza lesa in hlodovine; mizarske storitve; storitve na področju obdelave lesa;
montaža lesenih oblog; proizvodnja lesenega pohištva; proizvodnja drugih končnih lesenih izdelkov in pohištvenih dodatkov; proizvodnja tekstilne konfekcije in trikotažnih
predmetov; trgovina na debelo in drobno z
neživilskimi proizvodi; trgovina na debelo
in drobno proizvodov tekstilne konfekcije
in trikotažnih predmetov; posredovanje v
notranjetrgovinskem prometu; zunanja trgovina z neživilskimi proizvodi; posredovanje v zunanjetrgovinskem poslovanju; odkup hlodovine in rezanega lesa od fizičnih
oseb.

Rg-32200
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04607 z dne 28. 8. 1995
pri subjektu vpisa RATEL, podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., sedež: Stari trg
336, Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/05967/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5654343
Sedež: Slovenj Gradec, Pod gradom 22
Osnovni kapital: 1,711.250 SIT
Ustanoviteljica: Pogorevčnik Štefka,
Slovenj Gradec, Pod gradom 22, vstop
31. 3. 1992, vložek 1,711.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-32190
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03814 z dne 21. 8. 1995
pri subjektu vpisa PANDEL TRADE, mednarodno trgovsko podjetje in transportni
inženiring, d.o.o., sedež: Tolsti vrh n. h.,
Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/02858/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5439361
Sedež: Prevalje, Nicina 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pandel Danilo in Pandel
Danica, oba s Prevalj, Na produ 17, vstopila
8. 9. 1990, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-32192
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06832 z dne 17. 8. 1995
pri subjektu vpisa PERUŠ, avtokleparstvoličarstvo, prodaja avto delov-barv, d.o.o.,
sedež: Mariborska 110, Dravograd, pod
vložno št. 1/01703/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in osnovnega kapitala ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5406218
Firma: PERUŠ, trgovina-veleprodaja,
d.o.o.
Osnovni kapital: 1,528.864 SIT
Ustanovitelj: Peruš Miroslav, Dravograd,
Mariborska 110, vstop 26. 1. 1990, vložek
1,528.864 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32195
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04953 z dne 30. 8. 1995
pri subjektu vpisa REGAL, lesno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Šmartno 120,
Šmartno pri Slovenj Gradcu, pod vložno
št. 1/02115/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5379628
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Knap Danilo, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, Šmartno 120, vstop 26. 8.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-32197
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05067 z dne 28. 8. 1995
pri subjektu vpisa GRAPLAS, podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
sedež: Gorče 20a, Libeliče, pod vložno št.
1/05740/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5880041
Osnovni kapital: 1,651.840 SIT
Ustanovitelja: Pšeničnik Marjan in Pšeničnik Zlatka, oba iz Libelič, Gorče 20a,
vstopila 2. 3. 1992, vložila po 825.920 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-32198
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04890 z dne 28. 8. 1995
pri subjektu vpisa MANA, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Koroška
25, Radlje ob Dravi, pod vložno št.
1/06657/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5661510
Osnovni kapital: 1,801.000 SIT
Ustanovitelja: Kniplič Darja in Kniplič
Franc, oba iz Radelj ob Dravi, Koroška 25,
vstopila 2. 4. 1992, vložila po 900.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-32199
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05866 z dne 28. 8. 1995
pri subjektu vpisa ZIKO, trgovsko podjetje in poslovne storitve, d.o.o., sedež: Pohorski bataljon 16, Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/08172/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5771307
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelj: Verdinek Dušan, Slovenj
Gradec, Pohorski bataljon 16, vstop 8. 4.
1993, vložek 1,509.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-32201
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04592 z dne 30. 8. 1995
pri subjektu vpisa RIJO, podjetje za proizvodnjo, storitve, gostinstvo in trgovino,
d.o.o., sedež: Mariborska 11, Dravograd,
pod vložno št. 1/03624/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5493269
Osnovni kapital: 1,546.000 SIT
Ustanovitelj: Rižnik Jožef, Dravograd,
Mariborska cesta 11, vstop 19. 12. 1990,
vložek 1,546.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 30. 8. 1995: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 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; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
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rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5165 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; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 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.

Rg-32212
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05840 z dne 16. 8. 1995
pri subjektu vpisa VERINEX, trgovina, izvoz, uvoz, proizvodnja, storitve in inženiring, d.o.o., sedež: Črneče 171, Dravograd, pod vložno št. 1/08602/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5803152
Osnovni kapital: 1,501.340 SIT
Ustanovitelj: Veržun Janez, Dravograd,
Meža 137, vstop 28. 4. 1993, vložek
1,501.340 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

nja, trgovina in finančni inženiring, d.o.o.,
sedež: Vuhred 77, Vuhred, pod vložno št.
1/05853/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5628369
Osnovni kapital: 1,772.360 SIT
Ustanovitelj: Karlatec Janez, Vuhred 77,
vstop 1. 4. 1992, vložek 1,772.360 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-32202
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04945 z dne 24. 8. 1995
pri subjektu vpisa KOVINOTERMIK, proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Turiška vas 11, Slovenj Gradec, pod vložno
št. 1/05580/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
tipa zastopnika ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5614066
Osnovni kapital: 1,576.000 SIT
Ustanovitelja: Mihev Ferdinand in Mihev Helena, oba iz Slovenj Gradca, Turiška
vas 11, vstopila 6. 4. 1992, vložila po
788.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Mihev Ferdinand, imenovan 6. 4. 1992,
in Mihev Helena, razrešena 30. 11. 1994
kot zastopnica in imenovana za direktorico,
zastopata družbo brez omejitev.
Rg-32207
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05836 z dne 1. 9. 1995
pri subjektu vpisa PLAMEN, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Pameče
181, Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/05074/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5583438
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pavlič Anton in Pavlič
Marjeta, oba iz Slovenj Gradca, Pameče
181, vstopila 29. 1. 1992, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 1. 9. 1995: 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 8041 Dejavnost vozniških šol; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah, 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in strelivom”.

Rg-32213
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04100 z dne 16. 8. 1995
pri subjektu vpisa HEP BERGLEZ, storitveno, trgovsko in proizvodno podjetje,
d.o.o., sedež: Partizanska 26, Radlje ob
Dravi, pod vložno št. 1/03970/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5495652
Osnovni kapital: 2,288.210,49 SIT
Ustanovitelj: Berglez Slavko, Radlje ob
Dravi, Pod Gradom 8, vstop 12. 4. 1991,
vložek 2,288.210,49 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-32215
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00177 z dne 3. 8. 1995
pri subjektu vpisa KOROŠKE PEKARNE,
p.o., sedež: Koroška cesta 2, Dravograd,
pod vložno št. 1/01084/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5103088
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Črešnik Darko, Šentjanž pri Dravogradu, Šentjanž 168, razrešen 31. 1. 1994 kot direktor
in imenovan za v.d. direktorja.
Rg-32220
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03713 z dne 6. 7. 1995
pri subjektu vpisa BRANČURNIK, podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem,
d.o.o., sedež: Dobja vas 3, Prevalje, pod
vložno št. 1/03053/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in zastopnikov ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5415187
Osnovni kapital: 1,587.310 SIT
Ustanovitelja: Hribernik Simon in Hribernik Mihaela, oba s Prevalj, Dobja vas 2a,
vstopila 26. 10. 1990, vložila po 793.655
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hribernik Simon, imenovan 26. 10.
1990, zastopa družbo brez omejitev; družbenica Hribernik Mihaela, razrešena 27. 6.
1994.
Rg-32221
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04386 z dne 25. 7. 1995
pri subjektu vpisa KARLATEC, proizvod-

Rg-32222
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03390 z dne 24. 7. 1995
pri subjektu vpisa PAV, marketing in servisne storitve, d.o.o., sedež: Kotlje 100,
Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/07303/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in tipa zastopnika ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5702526
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Visočnik Vlasta, vložila
4.000 SIT, in Visočnik Vinko, vložil
1,504.000 SIT, oba z Raven na Koroškem,
Kotlje 100, vstopila 6. 4. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Visočnik Vinko, imenovan 6. 4. 1992, in
Visočnik Vlasta, razrešena 4. 6. 1994 kot
namestnica direktorja in imenovana za direktorico – zastopata družbo samostojno,
brez omejitev.
Rg-32223
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06101 z dne 21. 7. 1995
pri subjektu vpisa K & W TOUR, mednarodna turistična agencija, d.o.o., sedež:
Pohorska cesta 21, Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/04577/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5562678
Firma: GOLL-ŠTUMPFL, podjetje za
upravljanje in promet z nepremičninami,
d.o.o.
Skrajšana firma: GOLL-ŠTUMPFL,
d.o.o.
Sedež: Slovenj Gradec, Glavni trg 47
Osnovni kapital. 3,814.530 SIT
Ustanovitelja: Krebs Franc, izstopil
27. 12. 1994; Štumpfl Irma in Štumpfl Albert, oba iz Slovenj Gradca, Muratova 17,
vstopila 27. 12. 1994, vložila po 1,907.265
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Krebs Franc, razrešen 27. 12. 1994; direktorja Štumpfl Irma in Štumpfl Albert,
imenovana 27. 12. 1994, zastopata družbo
brez omejitev.
Doslej vpisana dejavnost se razširi tako,
da se dodajo nove dejavnosti: splošna gradbena dela, zaključna in obrtna dela v gradbeništvu, adaptacije in rekonstrukcije;
upravljanje z nepremičninami po pogodbi
in z lastnimi nepremičninami.
Dejavnost družbe se tako v celoti odslej
glasi: organiziranje in izvedba turističnih
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potovanj in izletov; izdelava programov za
rekreacijo in oddih; turistično posredovanje: turistične agencije in turistični uradi;
prevozi oseb in tovora v cestnem prometu;
trgovina na debelo in drobno z neživilskimi
proizvodi; komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev; posredovanje, svetovanje in storitve pri prirejanju sejmov, razstav, salonov in pri drugih
oblikah prikazovanja razstavnih eksponatov; svetovanje in posredovanje pri prodaji,
nakupu, menjavi in najemu premičnin in
nepremičnin; posli posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu blaga in storitev; uvoz
in izvoz neživilskega blaga; splošna gradbena dela, zaključna in obrtna dela v gradbeništvu, adaptacije in rekonstrukcije;
upravljanje z nepremičninami po pogodbi
in z lastnimi nepremičninami.

Ustanovitelj: Korb Vili, Mislinja, Šentlenart 8, vstop 17. 1. 1991, vložek 1,537.260
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-32308
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03664 z dne 4. 7. 1995
pri subjektu vpisa ELKOMO, servis in
montaža, d.o.o., sedež: Šmartno 35,
Šmartno pri Slovenj Gradcu, pod vložno
št. 1/01688/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5353971
Osnovni kapital: 1,519.000 SIT
Ustanovitelja: Založnik Darko, Šmartno
pri Slovenj Gradcu, Šmartno 35, in Rebernik Marjan, Slovenj Gradec, Stari trg 174,
vstopila 13. 12. 1989, vložila po 759.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-32224
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03911 z dne 19. 7. 1995
pri subjektu vpisa BIRO AKTA, svetovanje in storitve, d.o.o., sedež: Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/01501/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5391156
Osnovni kapital: 1,521.358 SIT
Ustanovitelji: Kos Miran, Prevalje, Pod
gonjami 50, vložil 562.902,60 SIT, ter Fišer Franja, Črna na Koroškem, Rudarjevo 8,
Klančnik Miran, Ravne na Koroškem, Javornik 37, Kotnik Ema, Ravne na Koroškem, Javornik 32, Leš Suzana, Ravne na
Koroškem, Čečovje 46a, Lichteneger Bernarda, Ravne na Koroškem, Brdinje 56, Nabernik Erika, Dravograd, Dobrava 12c, in
Rezar Mira, Ravne na Koroškem, Javornik
54, vložili po 136.922,20 SIT – vstopili
23. 12. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-32301
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03354 z dne 6. 7. 1995
pri subjektu vpisa L.V.P., podjetje za proizvodnjo plastičnih predmetov in kartonske embalaže, d.o.o., sedež: Stražišče 22b,
Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/06803/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
družbenikov ter uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5678722
Osnovni kapital: 8,451.000 SIT
Ustanovitelja: Lorenci Vladimir, vstopil
27. 3. 1992, vložil 3,232.000 SIT, in Lorenci Marija, vstopila 3. 6. 1994, vložila
5,219.000 SIT, oba z Raven na Koroškem,
Stražišče 22b, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-32225
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00166 z dne 20. 7. 1995
pri subjektu vpisa BIRO AKTA, svetovanje in storitve, d.o.o., sedež: Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/01501/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5391156
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Fišer Franja, razrešena 30. 6. 1995;
direktor Klančnik Miran, Ravne na Koroškem, Javornik 37, imenovan 1. 7. 1995.
Rg-32298
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03553 z dne 10. 7. 1995
pri subjektu vpisa WIKINS, podjetje za
poslovno posredovanje, trgovino in gostinstvo, d.o.o., sedež: Mislinja 52, Mislinja, pod vložno št. 1/03757/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža in osnovnega kapitala ter uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5474906
Sedež: Mislinja, Šentlenart 8
Osnovni kapital: 1,537.260 SIT

Rg-32300
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03698 z dne 6. 7. 1995
pri subjektu vpisa EK, podjetje za obdelavo in predelavo kovin, d.o.o., sedež: Ob
Bistrici 14, Muta, pod vložno št.
1/05426/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5634733
Osnovni kapital: 1,646.000 SIT
Ustanovitelj: Krautberger Erik, Muta, Ob
Bistrici 14, vstop 18. 3. 1992, vložek
1,646.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-32310
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03416 z dne 4. 7. 1995
pri subjektu vpisa FORM PLAST, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Malgajeva 1, Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/06176/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov
in osnovnega kapitala ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5856396
Osnovni kapital: 3,073.200 SIT
Ustanoviteljica: Slemenik Štefan, izstop
6. 6. 1994; Slemenik Tanja, Slovenj Gradec, Malgajeva 1, vstop 6. 6. 1994, vložek
3,073.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-32302
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03520 z dne 6. 7. 1995
pri subjektu vpisa VORLI, turistično, trgovsko in gostinsko podjetje, d.o.o., sedež: Trg 2a, Prevalje, pod vložno št.
1/09055/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5620953
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Navodnik Ahac, Ravne
na Koroškem, Kotlje 90, in Gorenšek Tomaž, Ravne na Koroškem, Na Šancah 64,
vstopila 26. 11. 1993, vložila po 754.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-32313
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00104 z dne 15. 6. 1995
pri subjektu vpisa GRAFIKA & GERGEK,
podjetje za grafično dejavnost, trgovino
in storitve, d.o.o., sedež: Trg 24, Prevalje,
pod vložno št. 1/08709/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sodišča začetek stečajnega postopka ter spremembo firme in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5784425
Firma: GRAFIKA & GERGEK, podjetje za grafično dejavnost, trgovino in
storitve, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: GRAFIKA & GERGEK, d.o.o., – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čebulj Danilo, razrešen 15. 5. 1995;
stečajni upravitelj Ocepek Miran, Prevalje,
Perzonali 4, imenovan 15. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-32307
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03302 z dne 4. 7. 1995
pri subjektu vpisa ALIDA, trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Čebularjeva 14, Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/02350/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5845998
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Engelbrecht Mihaela,
Slovenj Gradec, Čebularjeva 14, vstop 2. 4.
1994, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-32315
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03395 z dne 14. 6. 1995
pri subjektu vpisa MODUL, projektivno
in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Pot
ob Homšnici 12, Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/00934/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in osnovnega kapitala ter uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5284864
Sedež: Slovenj Gradec, Prešernova 3b
Osnovni kapital: 40,884.441 SIT
Ustanovitelja: Brezovnik Vladimir in
Brezovnik Nataša, oba iz Slovenj Gradca,
Pot ob Homšnici 12, vstopila 26. 5. 1989,
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vložila po 20,442.220,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

ka, Ravne na Koroškem, Javornik 25, vstopila 9. 1. 1991, vložila po 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-32333
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03154 z dne 17. 5. 1995
pri subjektu vpisa TrueCAD, podjetje za
razvoj CAD opreme in multimedijo,
d.o.o., sedež: Brdinje 75, Ravne na Koroškem, pod vložno št. 1/08545/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5774942
Osnovni kapital: 1,826.300 SIT
Ustanovitelja: Mlinar Ciril in Praprotnik
Darja, oba z Raven na Koroškem, Brdinje
75, vstopila 3. 6. 1993, vložila po 913.150
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Mlinar Ciril, imenovan 3. 6. 1993, in
Praprotnik Darja, razrešena 30. 5. 1994 kot
zastopnica in imenovana za direktorico –
zastopata družbo brez omejitev.

Rg-32316
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03441 z dne 9. 6. 1995
pri subjektu vpisa MBCad, računalniško
projektiranje, d.o.o., sedež: Legenska 18,
Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/06072/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in tipa zastopnika ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5640580
Osnovni kapital: 1,933.500 SIT
Ustanovitelja: Osrajnik Brigita in Osrajnik Mihael, oba iz Slovenj Gradca, Legenska 18, vstopila 7. 5. 1992, vložila po
966.750 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Osrajnik Mihael, imenovan 7. 5.
1992, in Osrajnik Brigita, razrešena 19. 5.
1994 kot namestnica direktorja in imenovana za direktorico – zastopata družbo brez
omejitev.
Rg-32320
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03247 z dne 7. 6. 1995
pri subjektu vpisa RUDOLF, podjetje za
trgovino in gradbeno dejavnost, d.o.o., sedež: Danijel 71a, Trbonje, pod vložno št.
1/03927/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5519284
Osnovni kapital: 1,552.790 SIT
Ustanovitelj: Rudolf Franc, Trbonje, Danijel 71a, vstop 20. 2. 1991, vložek
1,552.790 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32324
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03419 z dne 31. 5. 1995
pri subjektu vpisa KOM, podjetje za izdelavo in prodajo orodij, d.o.o., sedež: Šercerjeva 18, Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/02774/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in osnovnega kapitala ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5415896
Sedež: Slovenj Gradec, Gozdna pot 5
Osnovni kapital: 4,264.731 SIT
Ustanovitelj: Mravljak Jože, Slovenj
Gradec, Gozdna pot 5, vstop 20. 8. 1990,
vložek 4,264.731 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32325
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00077 z dne 26. 5. 1995
pri subjektu vpisa ETER, izdajateljsko založniško podjetje, d.o.o., sedež: Pod gonjami 117, Prevalje, pod vložno št.
1/03864/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5866529
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Štern Ivan in Štern Bojan-

Rg-32326
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03544 z dne 23. 5. 1995
pri subjektu vpisa PRIMFAS, trgovsko in
gradbeno podjetje, d.o.o., sedež: Libeliče
8b, Dravograd, pod vložno št. 1/06570/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in osnovnega kapitala ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5668581
Sedež: Libeliče, Libeliče 8b
Osnovni kapital: 1,586.140 SIT
Ustanoviteljica: Primožič Ivanka, Libeliče 8b, vstop 3. 4. 1992, vložek 1,586.140
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32328
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/02853 z dne 18. 5. 1995
pri subjektu vpisa INEKA, ginekološka ordinacija in posvetovalnica za žene ter ambulanta za ultrazvok, d.o.o., sedež: Preški
vrh 29, Ravne na Koroškem, pod vložno
št. 1/06093/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5637490
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Božikov Marija in Božikov Milovan, oba z Raven na Koroškem,
Preški vrh 29, vstopila 6. 3. 1992, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-32329
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/02926 z dne 18. 5. 1995
pri subjektu vpisa KROP, podjetje za knjigovodske storitve in računalniško obdelavo podatkov, d.o.o., sedež: Dobja vas
40, Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/04304/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5531896
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Strmčnik Alojzija, Ravne na Koroškem, Dobja vas 40, vstop
26. 12. 1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32330
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03545 z dne 18. 5. 1995
pri subjektu vpisa DEGO, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., sedež: Stari trg 149, Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/03706/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in osnovnega kapitala ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5757681
Sedež: Slovenj Gradec, Podgorska 83
Osnovni kapital: 1,500.293 SIT
Ustanovitelj: Deberšek Bojan, Slovenj
Gradec, Podgorska 83, vstop 15. 2. 1994,
vložek 1,500.293 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-32334
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03343 z dne 17. 5. 1995
pri subjektu vpisa TSU, trgovsko – storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Čečovje 6,
Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/08793/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in osnovnega kapitala ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5789508
Firma: TSU, trgovina in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,524.527 SIT
Ustanovitelj: Pandel Mihael, Ravne na
Koroškem, Brdinje 67, vstop 5. 7. 1993,
vložek 1,524.527 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32336
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06896 z dne 16. 5. 1995
pri subjektu vpisa NIEROS METAL, tovarna opreme, d.o.o., sedež: Gmajna 55,
Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/03257/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5442729
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: FECRO, tovarna opreme,
p.o. – v stečaju, Slovenj Gradec, Gmajna
55, vstop 21. 12. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 16. 5. 1995: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Prozvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Prozvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2932 Prozvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
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dustrijo; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene.

Matična št.: 5391547
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gril Branko, Vuzenica,
Mladinska ulica 24, vstop 5. 3. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-32355
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/032167 z dne 21. 4. 1995
pri subjektu vpisa MAR & ALD, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Hmelina 4, Radlje ob Dravi, pod
vložno št. 1/01655/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5343976
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Marsel Oto in Marsel Karolina, oba iz Radelj ob Dravi, Hmelina 4,
vložila po 375.000 SIT, ter Aldrian Otmar,
Wies, Avstrija, Vordersdorf 110, vložil
750.000 SIT – vstopili 14. 2. 1990, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-32337
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00033 z dne 17. 5. 1995
pri subjektu vpisa NIEROS METAL, tovarna opreme, d.o.o., sedež: Gmajna 55,
Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/03257/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5442729
Ustanovitelj: FECRO, tovarna opreme,
p.o. – v stečaju, izstop 9. 1. 1995; NIEROS
NIEDERBERGER, podjetje za proizvodnjo
in storitve, d.o.o., Slovenj Gradec, Gmajna
55, vstop 9. 1. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32338
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/02240 z dne 16. 5. 1995
pri subjektu vpisa SARDONIKS, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Brdinje 85, Ravne na Koroškem,
pod vložno št. 1/05207/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov in zastopnikov ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5597307
Osnovni kapital: 2,382.796 SIT
Ustanovitelji: Petrovič Jože, vstopil
30. 1. 1992, vložil 8.000 SIT, ter Petrovič
Josip in Petrovič Engelinda, vstopila 20. 5.
1994, vložila po 1.187.398 SIT, vsi z Raven
na Koroškem, Brdinje 85, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Petrovič Jože, imenovan 30. 1. 1992,
Petrovič Engelinda, razrešena 20. 5. 1994
kot zastopnica in imenovana za direktorico,
in direktor Petrovič Josip, imenovan 20. 5.
1994, zastopajo družbo brez omejitev.
Rg-32339
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03317 z dne 15. 5. 1995
pri subjektu vpisa PEMAS, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Stražišče 62, Prevalje, pod vložno št.
1/05096/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5584019
Osnovni kapital: 1,563.183,90 SIT
Ustanovitelj: Berložnik Silvo, Prevalje,
Stražišče 62, vstop 8. 2. 1992, vložek
1,563.183,90 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32340
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03189 z dne 15. 5. 1995
pri subjektu vpisa STYL, trgovina, inžiniring, posredovanje, marketing, d.o.o., sedež: Mladinska ulica 24, Vuzenica, pod
vložno št. 1/02177/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:

Rg-32341
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/02219 z dne 11. 5. 1995
pri subjektu vpisa TIRS, trženje, inžiniring, računalniške in računovodske storitve, d.o.o., sedež: Dobja vas 125, Ravne
na Koroškem, pod vložno št. 1/08612/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in osnovnega kapitala ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5779359
Sedež: Ravne na Koroškem, Janeče 26
Osnovni kapital: 1,563.204,30 SIT
Ustanovitelj: Štimnikar Janez, Ravne na
Koroškem, Kotlje 152, vstop 18. 3. 1993,
vložek 1,563.204,30 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-32345
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03086 z dne 8. 5. 1995
pri subjektu vpisa MAKASPORT, podjetje za šport in rekreacijo ter trgovino,
d.o.o., sedež: Mladinska 3, Vuzenica, pod
vložno št. 1/05430/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5610486
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Rejec Marjan, Vuzenica,
Mladinska 6, vstop 12. 2. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32351
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03112 z dne 26. 4. 1995
pri subjektu vpisa TESARSTVO HUDOVERNIK, predelava lesa, gradbeništvo in
trgovina, d.o.o., sedež: Dolič 56, Mislinja,
pod vložno št. 1/06705/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5669278
Osnovni kapital: 1,627.570 SIT
Ustanovitelj: Hudovernik Andrej, Velenje, Cesta talcev 9, vstop 12. 10. 1992, vložek 1,627.570 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32352
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00093 z dne 24. 4. 1995
pri subjektu vpisa INŽINIRING ČAS, svetovanje, projektiranje-inžiniring, d.o.o.,
sedež: M. Mislinja 1, Mislinja, pod vložno
št. 1/01243/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5563895
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Čas Bojan, Mislinja, M.
Mislinja 1, vstop 20. 1. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-32356
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03085 z dne 21. 4. 1995
pri subjektu vpisa SPIREA, podjetje za storitve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež: Pohorski bataljon 8, Slovenj Gradec,
pod vložno št. 1/05467/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5615887
Osnovni kapital: 1,642.000 SIT
Ustanovitelj: Klančnik Vinko, Slovenj
Gradec, Pohorski bataljon 8, vstop 31. 3.
1992, vložek 1,642.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-32359
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/02242 z dne 19. 4. 1995
pri subjektu vpisa SCEPTER, storitveno,
trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
sedež: Mladinska ulica 36, Vuzenica, pod
vložno št. 1/03780/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5491517
Osnovni kapital: 1,983.220 SIT
Ustanovitelj: Zajc Milivoj, Vuzenica,
Mladinska ulica 36, vstop 28. 1. 1991, vložek 1,983.220 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32360
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/01939 z dne 19. 4. 1995
pri subjektu vpisa FINANCOM, trgovsko,
storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
sedež: Moderndorferjeva 1, Mežica, pod
vložno št. 1/08253/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5773121
Osnovni kapital: 1,546.250 SIT
Ustanovitelja: Krebel Renata in Krebel
Dušan, oba iz Mežice, Moderndorferjeva 1,
vstopila 25. 5. 1993, vložila po 773.125 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-32361
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/02707 z dne 19. 4. 1995
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pri subjektu vpisa GRAD & KER, podjetje
za proizvodnjo, gradbeni inženiring, obrt
in trgovino, d.o.o., sedež: Prisoje 8, Prevalje, pod vložno št. 1/07783/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in družbenikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5736676
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Strojnik Darko, Prevalje,
Prisoje 8, vstopil 14. 9. 1992, in Steblovnik
Aleksander, Mežica, Ob Šumcu 3, vstopil
31. 5. 1994, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Torej Janko, Ravne na Koroškem,
Kotlje 83, imenovan 8. 8. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 13. 3. 1995: 8041 Dejavnost vozniških šol; 6022 Taksi; 6023
Drug kopenski potniški prevoz; 6024 Cestni tovorni prevoz; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5212 Trgovina na drobno v
drugih
nespecializiranih
prodajalnah;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov (bari); 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

RAČUNALNIŠKI CENTER, d.o.o., sedež:
Polena 6, Mežica,
pod vložno št.
1/08781/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5795257
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sušnik Ivan, razrešen 31. 1. 1995;
direktor Hancman Branko, Prevalje, Trg 65,
imenovan 1. 2. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-32367
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/02855 z dne 4. 4. 1995
pri subjektu vpisa AVTOHIŠA RIFEL,
podjetje za storitve, trgovino in gostinstvo, d.o.o., sedež: Perzonali 25, Prevalje, pod vložno št. 1/05906/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in osnovnega kapitala ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5667275
Firma: AVTOHIŠA RIFEL, storitve,
trgovina in gostinstvo, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,580.120 SIT
Ustanovitelj: Rifel Franc, Prevalje, Perzonali 25, vstop 8. 4. 1992, vložek 1,580.120
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32373
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/02584 z dne 24. 3. 1995
pri subjektu vpisa TRANSPLAST, transportno proizvodno podjetje, d.o.o., sedež:
Tomšičeva 40, Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/01460/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in osnovnega kapitala ter uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5331781
Sedež: Radlje ob Dravi, Pohorska 17a
Osnovni kapital: 3,851.294 SIT
Ustanovitelja: Sedovnik Stanislav, vložil 3,081.035 SIT in Sedovnik Ivana, vložila 770.259 SIT, oba iz Slovenj Gradca, Tomšičeva 40, vstopila 20. 12. 1989, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-32374
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04400 z dne 13. 3. 1995
pod št. vložka 1/09423/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5871115
Firma: AVTO MOTO, podjetje za prometno preventivo, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO MOTO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ravne na Koroškem, Dobja vas
128
Osnovni kapital. 1,512.000 SIT
Ustanovitelj: Avto moto društvo, Ravne
na Koroškem, Dobja vas 128, vstop 8. 8.
1994, vložek 1,512.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-32375
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/02702 z dne 27. 3. 1995
pri subjektu vpisa FLAMINGO, studio za
izobraževanje tujih jezikov, trgovsko in
turistično podjetje, d.o.o., sedež: Pod gonjami 44, Prevalje,
pod vložno št.
1/04342/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
družbenikov ter uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5537428
Osnovni kapital: 1,500.200 SIT
Ustanovitelja: Poberžnik Berta, vstopila
12. 6. 1991, in Poberžnik Franc, vstopil
26. 5. 1994, oba s Prevalj, Pod gonjami 44,
vložila po 750.100 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-32377
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/02036 z dne 22. 3. 1995
pri subjektu vpisa TRGOPRO, trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.,
sedež: Legen 66 b, Šmartno pri Slovenj
Gradcu, pod vložno št. 1/01462/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, družbenikov in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5361460
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Habermut Ciril, izstop
4. 5. 1994; Kamnik Marko, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Legen 66 b, vstop 4. 5. 1994,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Habermut Ciril, razrešen 4. 5. 1994;
direktor Kamnik Marko, imenovan 4. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-32379
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00029 z dne 3. 3. 1995
pri subjektu vpisa RUDNIK MEŽICA,

Rg-32382
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/02567 z dne 8. 3. 1995
pri subjektu vpisa LITE, podjetje za obdelavo kovin, trženje, posredovanje in zastopanje, d.o.o., sedež: Pod gonjami 57,
Prevalje, pod vložno št. 1/06255/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5667283
Osnovni kapital: 1,697.680 SIT
Ustanovitelj: Jukič Jernej, Prevalje, Pod
gonjami 57, vstop 2. 4. 1992, vložek
1,697.680 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32385
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/02934 z dne 23. 2. 1995
pri subjektu vpisa KORT, trgovsko proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Dobja vas
7, Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/01516/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, družbenikov in zastopnikov ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5329663
Firma: REMF, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: REMF, d.o.o.
Sedež: Ravne na Koroškem, Dobja vas
206
Osnovni kapital: 3,205.000 SIT
Ustanovitelja: Ramšak Anton, izstopil
23. 5. 1994; Retko Marijan, Prevalje, Ugasle peči 14, Retko Franc, Ravne na Koroškem, Kotlje 143, vstopila 23. 5. 1994,
vložila po 1,602.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ramšak Anton, razrešen 23. 5. 1994;
direktorja Retko Marijan in Retko Franc,
imenovana 23. 5. 1994, zastopata družbo
brez omejitev.
Rg-32386
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/02739 z dne 24. 2. 1995
pri subjektu vpisa ROŽEN, storitveno in
trgovsko podjetje, izvoz-uvoz, d.o.o., sedež: Na Klancu 21, Vuzenica, pod vložno
št. 1/06939/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
zastopnikov ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5681146
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelj: Rožen Mihael, Vuzenica,
Na Klancu 21, vstop 17. 8. 1992, vložek
1,522.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Rožen Mihael, imenovan 17. 8. 1992,
ki zastopa družbo brez omejitev, in prokuristka Rožen Danica, Vuzenica, Na Klancu
21, imenovana 30. 5. 1994.

zaključnih in obrtnih del v gradbeništvu;
izvajanje instalacijskih del v gradbeništvu;
prevozi oseb in tovora v cestnem prometu;
gostinske storitve: druge gostinske storitve
in druge storitve prehrane; turistično posredovanje: turistične agencije in turistični uradi; menjalniške storitve; komercialni posli
pri uresničevanju funkcije prometa blaga in
storitev; računovodske, knjigovodske in administrativne storitve; mednarodni finančni
inženiring; tiskarske in grafične storitve;
plastificiranje grafičnih izdelkov; storitve
reklame in ekonomske propagande; 2) trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; 3) proizvodnja: izdelkov in polizdelkov iz papirja, tekstila,
lesa, umetnih mas, gume in kovin; tiskovin.

7. 2. 1995, Gratej Oto, vstopil 30. 5. 1995,
Draušbaher Ivan, vstopil 20. 1. 1995, in Kus
Miran, vstopil 31. 1. 1995.
Dejavnost se odslej glasi: a) lokalne javne službe: oskrba s pitno vodo, odvajanje in
čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin,
urejanje javnih poti, površin za pešce in
zelenih površin, urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost, ki obsega:
pogrebne storitve in oddajanje prostorov za
grobove v najem, zakoličba komunalnih vodov in naprav, vzdrževanje lokalnih cest; b)
druge dejavnosti: razvoj komunalne infrastrukture, vodenje katastra komunalnih objektov in naprav ter izdaja soglasij za priklop na komunalne objekte in naprave,
upravljanje stanovanjskih hiš, vzdrževanje
stanovanj in stanovanjskih hiš, gradnja, rekonstrukcija in popravilo cest, ulic in trgov,
gradnja, rekonstrukcija in popravilo cevovodov, kanalizacije in drugih komunalnih
objektov in naprav, instalacijska in
zaključna dela v gradbeništvu, od tega: napeljava in popravilaa notranje vodovodne in
kanalizacijske instalacije, kleparska in keramičarska dela ter zaključna dela v gradbeništvu, opravljanje storitev z gradbenimi
stroji, prevoz blaga v cestnem prometu, trgovina z neživilskimi proizvodi na drobno,
od tega: prodaja pogrebne opreme in smetnjakov na drobno, urejanje stavbnega zemljišča.

Rg-32389
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03031 z dne 20. 2. 1995
pri subjektu vpisa BS-PLASTOTRADE, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Trg 4. aprila 6 a, Mežica,
pod vložno št. 1/07695/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5725020
Osnovni kapital: 1,521.000 SIT
Ustanovitelj: Svetina Bojan, Mežica, Trg
4. aprila 6 a, vstop 17. 12. 1992, vložek
1,521.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32390
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/02515 z dne 20. 2. 1995
pri subjektu vpisa KOLUT, kovinarstvo,
lesarstvo, usluge in trgovina, d.o.o., sedež: Nicina 26, Prevalje, pod vložno št.
1/06178/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5657334
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelja: Meh Marjan in Meh Ivica, oba s Prevalj, Nicina 26, vstopila 18. 3.
1992, vložila po 752.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Rg-32391
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/01528 z dne 9. 2. 1995,
pri subjektu vpisa V & A, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Čečovje
3, Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/08796/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, družbenikov, osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5795966
Firma: V & A, storitveno, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o.
Sedež: Ravne na Koroškem, Čečovje 6
Osnovni kapital: 1,624.972 SIT
Ustanovitelja: Vukovič Veselin, vstopil
9. 7. 1993, in Vukovič Alenka, vstopila
12. 4. 1994, vložila po 812.486 SIT, oba z
Raven na Koroškem, Trg svobode 11, odgovornost: ne odgovarjata.
Doslej vpisana dejavnost se razširi tako,
da se doda novo poglavje: 3) proizvodnja:
izdelkov in polizdelkov iz papirja, tekstila,
lesa, umetnih mas, gume in kovin, tiskovin,
v poglavju 1) storitve pa: tiskarske in grafične storitve, plastificiranje grafičnih izdelkov, storitve reklame in ekonomske propagande.
Dejavnost družbe se tako v celoti odslej
glasi: 1) storitve: organizacija in posredovanje pri gradnji, rekonstrukcijah in adaptacijah kompletnih stanovanjskih, gospodarskih in drugih objektov; organiziranje in izvajanje investicijskih del v tujini; izvajanje

Rg-32949
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00036 z dne 2. 2. 1996
pri subjektu vpisa VZDRŽEVANJE,
TRGOVINA, PROIZVODNJA, d.o.o., sedež: Gmajna 55, Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/03464/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5448930000
Ustanovitelja: FECRO, tovarna opreme,
p.o.-v stečaju, izstop 9. 1. 1995; NIEROS
NIEDERBERGER, podjetje za proizvodnjo
in storitve, d.o.o., Slovenj Gradec, Gmajna
55, vstop 9. 1. 1995, vložek 1,211.936 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32959
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/02201 z dne 12. 2. 1996
pri subjektu vpisa KOMUNALNO PODJETJE, p.o., sedež: Mariborska cesta 3,
Radlje ob Dravi, pod vložno št. 1/00595/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje družbe s popolno odgovornostjo v
d.o.o., spremembo firme, pravnoorg. oblike, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in pooblastil zastopnika ter nadzorni svet s temile podatki:
Matična št.: 5068002
Firma: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 44,381.858 SIT
Ustanovitelj: Občinski ljudski odbor, Radlje ob Dravi, izstop 9. 5. 1994, Izvršni svet
skupščine občine Radlje ob Dravi, Radlje
ob Dravi, Mariborska cesta, vstop 9. 5. 1994,
vložek 44,381.858 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Helbl Angelca, Vuzenica, Zgornji
trg 26, ki od 9. 5. 1994 zastopa družbo z
omejitvijo, da sklepa posle ali sprejema odločitve, ki se nanašajo na: pridobivanje, odtujitev in obremenitev nepremičnin in drugih sredstev; izvajanje investicijskih del, najemanje posojil in kreditov, kakor tudi dajanje takih posojil ali poroštev; sklepanje
zakupnih pogodb glede lastnih ali tujih sredstev; sklepanje kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot eno leto, po sklepu izvršnega sveta Skupščine občine Radlje ob Dravi.
Člani nadzornega sveta: Gerold Albin,
vstopil 22. 11. 1995, Kovše Anton, vstopil

Rg-32962
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06575 z dne 9. 2. 1996
pri subjektu vpisa VASPOS, trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Sejmiška cesta 18, Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/02385/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev prevzete družbe VASPOS, d.o.o., k
prevzemni družbi PROMOTIV, oglaševalna agencija, d.o.o., Sejmiška cesta 18, Slovenj Gradec, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 30. 12. 1994 s temile podatki:
Matična št.: 5381380
Pripojitev začne veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
Rg-32965
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03712 z dne 9. 2. 1996
pri subjektu vpisa TRGOSIN, podjetje za
trgovino, gostinstvo, turizem in intelektualne usluge, d.o.o., sedež: Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/05643/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti in tipa zastopnika ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5613965
Firma: TRGOSIN, podjetje za ustanavljanje, upravljanje in financiranje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: SLOVENSKE ŽELEZARNE-KONCERN, sindikat kovinske in elektro industrije družb lokacije Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem, Koroška cesta 14, vstop 6. 4. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dežman Janko, Ravne na Koroškem, Partizanska cesta 21, razrešen 7. 6. 1994 kot v.d.
direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost: ustanavljanje, upravljanje in
financiranje družb; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki iz
vseh trgovinskih strok ter industrijskimi odpadki in konsignacija, prometne storitve; proizvodna in uslužnostna dejavnost metalurške,
kovinsko-predelovalne in nekovinske stroke; intelektualne usluge, svetovanja, razen
odvetniških storitev, organizacije izobraževanja, založniške in izdajateljske dejavnosti
ter reklame in propaganda; gostinske storitve
nastanitve, prehrane in druge gostinske storitve; turistično posredovanje.

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 izdlekov; 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; 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 tobačnim 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 s 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; 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 izdlelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 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 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5273 Popravilo ur, nakita; 5511 Dejavnost hotelov z
restavacijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55301 Dejavnost restravracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6312 Skladiščenje; 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; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 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; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Pri dejavnosti pod šifro: -51.18 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n. “ se izpusti” “pri prodaji farmacevtskih izdelkov”; -52.488 “Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in strelivom”; -74.12 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” se izpusti “revizijske dejavnosti”; 74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje”
se izpusti “arbitraža in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci”.

Rg-32969
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00080 z dne 9. 2. 1996
pri subjektu vpisa DONUM, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Celjska cesta 3, Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/07849/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov,
dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5733987
Ustanovitelji: Vujkovac Inge-Ana, Slovenj Gradec, Bernekarjeva 1, in Serafini
Gianluca, Arezzo, Italija, Via Lorenzzo D’
Arezzo, vstopila 23. 1. 1993, Vujkovac-Serafini Simona, Slovenj Gradec, Bernekarjeva 1, vstopila 27. 3. 1995, vložili po 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Vujkovac Alenka, izstopila 27. 3. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Vujkovac Alenka, razrešena 27. 3.
1995; direktorica Vujkovac-Serafini Simona, imenovana 27. 3. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 2. 1996: 1552 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predelava
čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1593 Proizvodnja vina in grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 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; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2741 Proizvodnja plemenitih
kovin; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,

Rg-32089
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06081 z dne 27. 12. 1995
pri subjektu vpisa SMOLČNIK, podjetje
za predelavo kovin, trgovino in zastopstvo, d.o.o., sedež: Meškova 23, Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/03355/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5514126
Osnovni kapital: 1,749.000 SIT
Ustanovitelj: Smolčnik Janez, Slovenj
Gradec, Trg svobode 6, vstop 12. 8. 1990,
vložek 1,749.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 27. 12. 1995: 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; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
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kih kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5114 Posredništvo 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; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 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; 6312 Skladiščenje;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Ustanovitelj: Sedovnik Roman, Podgorje pri Slovenj Gradcu, Podgorje 2, vstop
29. 10. 1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 8. 11. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in strelivom”.

sti; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7440
Ekonomska propaganda; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
0201 Gozdarstvo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve.
Pri dejavnosti pod šifro:
– 52.488 “Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti
“z orožjem in strelivom”;
– 74.12 “Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje”
se izpusti “revizijske dejavnosti”;
– 74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje” se izpusti “arbitraža in posredovanje
v pogajanjih med managerji in delavci.”

Rg-32098
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05715 z dne 6. 12. 1995
pri subjektu vpisa STIFTER, podjetje za
svetovanje, inženiring, trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., sedež: Kotlje
131, Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/04253/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov
ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.. 5518318
Firma: STIFTER, podjetje za svetovanje in trgovino, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Štifter Metka, vstopila
15. 6. 1991, in Štifter Viljem, vstopil 5. 12.
1994, oba z Raven na Koroškem, Kotlje
131, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Štifter Metka, imenovana 15. 6. 1991,
zastopa družbo brez omejitev, in prokurist
Štifter Viljem, imenovan 5. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 6. 12. 1995: 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro 74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje” se izpusti “arbitraža in posredovanje v pogajanjih med
managerji in delavci”.
Rg-32116
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05139 z dne 8. 11. 1995
pri subjektu vpisa TURBO, proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje, uvoz in
izvoz, d.o.o., sedež: Podgorje 2, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, pod vložno št.
1/03295/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5444284
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Rg-32117
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04810 z dne 8. 11. 1995
pri subjektu vpisa THETA, trgovina in posredovanje, d.o.o., sedež: Trg 10, Prevalje, pod vložno št. 1/06817/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
osnovnega kapitala ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5675499
Firma: THETA, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,522.112 SIT
Ustanovitelj: Čebulj Pavel, Prevalje, Trg
10, vstop 18. 10. 1992, vložek 1,522.112
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-32133
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00217 z dne 27. 10. 1995
pri subjektu vpisa LESNA-TOVARNA
STAVBNEGA POHIŠTVA RADLJE,
d.o.o., sedež: Spodnja Vižinga 68, Radlje
ob Dravi, pod vložno št. 1/04037/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5497493
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jus Bojan, razrešen 31. 8. 1995; direktor Triplat Radovan, Ravne na Koroškem, Kotlje 94, imenovan 1. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-32125
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06311 z dne 3. 11. 1995
pri subjektu vpisa MH COMMERCE, trgovina, proizvodnja, izvoz-uvoz, zastopanje in inženiring, d.o.o., sedež: Robindvor
49, Dravograd, pod vložno št. 1/08633/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov in
dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5819130
Osnovni kapital: 1,680.000 SIT
Ustanoviteljici: Horvatič Helena, vstopila 15. 5. 1993, vložila 168.000 SIT, in
Horvatič Vlasta, vstopila 28. 12. 1994, vložila 1,512.000 SIT, obe iz Dravograda, Robindvor 49, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 3. 11. 1995: 5170
Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6312 Skladiščenje; 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo
založništvo; 92623 Druge športne dejavno-

Rg-32172
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05236 z dne 5. 9. 1995
pri subjektu vpisa KASIOPEA, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Mislinja 52, Mislinja, pod vložno št.
1/05244/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5643082
Sedež: Mislinja, Šentlenart 8
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Vončina Rudi, Mislinja,
Šolska cesta 2, vstop 26. 1. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 5. 9. 1995: 2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
4531 Električne inštalacije; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, 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; 7260 Druge računalniške dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih pro-
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dajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in strelivom”.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Radlje ob Dravi, Pohorska cesta
Osnovni kapital: 1,756.335 SIT
Ustanovitelj: Fekonja Bojan, Radlje ob
Dravi, Koroška cesta 21, vstop 13. 12. 1994,
vložek 1,756.335 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Fekonja Bojan, imenovan 13. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 3. 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1996: 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 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.; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-32211
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03750 z dne 26. 7. 1995
pri subjektu vpisa TRGOŠPAR-P, trgovsko-proizvodno podjetje, d.o.o., sedež:
Stari trg 289, Slovenj Gradec, pod vložno
št. 1/01708/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5361478
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Markota Gordana in Razgoršek Mirko, oba iz Slovenj Gradca, Stari
trg 289, vstopila 20. 12. 1990, vložila po
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-32358
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03083 z dne 20. 4. 1995
pri subjektu vpisa C.M.C., podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., sedež:
Stražišče 56, Prevalje, pod vložno št.
1/04570/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5549230
Osnovni kapital: 1,553.000 SIT
Ustanoviteljica: Oserban Marija, Prevalje, Stražišče 56, vstop 6. 12. 1991, vložek
1,553.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe se razširi na: prevoz
blaga v cestnem prometu doma in v tujini;
prevoz potnikov v cestnem prometu doma
in v tujini.
Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovina na debelo in drobno z naftnimi derivati;
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; trgovina z vozili, deli in priborom na debelo in drobno; gostinske storitve prehrane; druge gostinske storitve; zastopanje v prometu blaga in storitev;
komercialni posli (posredovanje) pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev; popravilo in vzdrževanje cestnih motornih vozil; prevoz potnikov s taksi avtomobili; prevoz blaga v cestnem prometu doma in v tujini; prevoz potnikov v cestnem
prometu doma in v tujini.
Zunanjetrgovinski promet; uvoz in izvoz
živilskih in neživilskih proizvodov; uvoz in
izvoz naftnih derivatov; uvoz in izvoz vozil, delov in pribora; uvoz in izvoz znanja,
storitev in tehnologije; komercialni posli
(posredovanje) pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; prevoz potnikov s
taksi avtomobili; zastopanje tujih oseb; konsignacijska prodaja tujega blaga.
Rg-32376
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00019 z dne 29. 3. 1995
pod št. vložka 1/09435/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5888590
Firma: AVTO FEKONJA, prodajno
servisni center, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO FEKONJA,
d.o.o.

Rg-32953
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00219 z dne 2. 2. 1996
pri subjektu vpisa LESNA, lesna predelava, d.o.o., sedež: Janževski vrh 92, Podvelka, pod vložno št. 1/01001/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5294703
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Konečnik Ivan, razrešen 31. 10. 1995;
direktor Uršej Ivan, Slovenj Gradec, Gmajna 16, imenovan 1. 11. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-34840
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00001 z dne 5. 3. 1996
pri subjektu vpisa RELAX, podjetje za turizem, trgovino in svetovanje, d.o.o., sedež: Ob polju 7, Muta, pod vložno št.
1/02714/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5402182
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelji: Gostenčnik Alojz, Muta,
Ob polju 7, vstop 4. 6. 1990, vložek
405.810 SIT, Gostenčnik Majda, Muta, Ob
polju 7, vstop 4. 6. 1990, vložek 270.540
SIT, Gostenčnik Tone, Slovenj Gradec,
Troblje 43a, vstop 2. 6. 1992, vložek
676.350 SIT, in Naebers Karl Josef, Moers,
Nemčija, Lehmbruckstrasse 14, vstop 2. 6.
1992, vložek 150.300 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Rg-34834
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00002 z dne 13. 3. 1996
pri subjektu vpisa G & FORM, proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o., sedež: Malgajeva 6, Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/07600/00 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.: 5722624
Sedež: Slovenj Gradec, Ronkova 4
Osnovni kapital: 4,222.362,42 SIT
Ustanovitelj: Glavič Matjaž in Vrhnjak
Vladimir, izstopila 13. 12. 1995; Plan Export, gradbeništvo, inženiring, trgovina,
d.o.o., Dravograd, Mariborska cesta 3, vstopil 13. 12. 1995, vložil 4,222.362,42 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Glavič Matjaž in namestnik direktorja Vrhnjak Vladimir, razrešena 13. 12. 1995;
direktor Hutinec Vladimir, Slovenj Gradec,
Ronkova 14, imenovan 13. 12. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 13. 3. 1996: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4531 Električne inštalacije; 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; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 6119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
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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.
Pri dejavnosti pod šifro:
– 52.488 “Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti
“z orožjem in strelivom”;
– 74.12 “Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje”
se izpusti “revizijske dejavnosti”.

Rg-36840
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00090 z dne 4. 4. 1996
pri subjektu vpisa KROJ, proizvodno trgovsko podjetje Vuzenica, p.o., sedež:
Zgornji trg 6, Vuzenica, pod vložno št.
1/00951/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo o začetku stečajnega postopka, spremembo firme, skrajšane firme
in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5015804
Firma: KROJ, proizvodno trgovsko
podjetje Vuzenica, p.o. – v stečaju
Skrajšana firma: KROJ VUZENICA,
p.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Miklavc Franc, razrešen 2. 4. 1996;
stečajni upravitelj Žaucer Franc, Radlje ob
Dravi, Pod gradom 24, imenovan 2. 4. 1996.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom opr. št. St. 4/96 z dne 2. 4. 1996
začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom KROJ, proizvodno trgovsko podjetje
Vuzenica, p.o., Vuzenica, Zgornji trg 6.

dež: Na produ 23, Prevalje, pod vložno št.
1/05339/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5597277
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov 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; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28512 Druga površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 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; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe,
sprejeta na skupščini družbe dne 24. 4. 1995.
Pri dejavnosti pod šifro:
– 74.12 “Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje”
se izpusti “revizijske dejavnosti”;
– 67.13 “Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom” opravljanje
“menjalniških storitev”.

Rg-36838
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00067 z dne 4. 4. 1996
pri subjektu vpisa MERX, sestavljeno podjetje-KOŠENJAK, Dravograd, turističnogostinsko podjetje, p.o., sedež: Meža 3,
Dravograd, pod vložno št. 1/00433/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo statuta
s temile podatki:
Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 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; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 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; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba statuta, sprejeta na delavskem svetu dne 25. 3. 1996.
Pri dejavnosti pod šifro:
– 52.488 “Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti
“z orožjem in strelivom”;
– 67.13 “Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom” opravljanje
“menjalniških storitev”;
– 74.12 “Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje”
se izpusti “revizijske dejavnosti.”

Rg-36841
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00184 z dne 4. 4. 1996
pri subjektu vpisa WIZARD, izobraževanje, svetovanje in marketing, d.o.o., sedež: Javornik 19, Ravne na Koroškem,
pod vložno št. 1/03101/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5433711
Osnovni kapital: 2,190.793 SIT
Ustanoviteljica: Klančnik Slavica, Ravne na Koroškem, Javornik 19, vstop 14. 9.
1990, vložek 2,190,793 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 2215 Drugo založništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74831
Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro:
– 52.488 “Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti
“z orožjem in strelivom”;
– 74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje” se izpusti “arbitraža in posredovanje
v pogajanjih med managerji in delavci”.
Rg-37469
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00142 z dne 10. 4. 1996
pri subjektu vpisa URAD, storitveno, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., se-

Rg-37470
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00191 z dne 10. 4. 1996
pri subjektu vpisa STUDIO S, storitve in
trgovina, d.o.o., sedež: Francetova 6, Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/09379/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
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Matična št.: 5871379
Ustanovitelja: Slemenik Uroš, Slovenj
Gradec, Cesta na Štibuh 10, vstop 27. 10.
1994, vložek 1,425.000 SIT, in Praprotnik
Blaž, Slovenj Gradec, Maistrova 3, vstop
18. 8. 1995, vložek 75.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Šentjanž pri Dravogradu, Šentjanž pri Dravogradu 88
Osnovni kapital: 44,527.896 SIT
Ustanoviteljica: Občina Dravograd, Dravograd, Trg 4. julija 7, vstop 27. 6. 1995,
vložek 44,527.896 SIT, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Javornik Tatjana, Šentjanž pri Dravogradu 54, imenovana 1. 9. 1995, zastopa
zavod kot v.d. ravnatelja, brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1996: 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

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; 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; 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; 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;
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; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnost drugih prometnih agencij; 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.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in strelivom”.

Rg-37471
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00206 z dne 10. 4. 1996
pri subjektu vpisa ROLING, trgovina in
zastopanje, d.o.o., sedež: Ob polju 37, Muta, pod vložno št. 1/08721/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, družbenikov, poslovnih deležev in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5785405
Firma: S C R, trgovina in zastopanje,
d.o.o.
Skrajšana firma: S C R, d.o.o.
Ustanovitelja: Miklavc Bojan, Muta, Ob
polju 37, vstop 3. 6. 1993, vložek 600.640
SIT, in Jelovčan Hubert, Arnoldstein 9601,
Avstrija, Gailitz, vstop 15. 5. 1995, vložek
900.960 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Sprememba akta o ustanovitvi, sprejeta
dne 15. 5. 1995.
Rg-37472
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06478 z dne 11. 4. 1996
pri subjektu vpisa LOČNIKAR, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Gortina 13, Muta, pod vložno št. 1/05825/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5625238
Osnovni kapital: 1,514.420 SIT
Ustanovitelj: Ločnikar Niko, Muta, Gortina 13, vstop 26. 2. 1992, vložek 1,514.420
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37473
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05011 z dne 11. 4. 1996
pri subjektu vpisa ODERPROMET, podjetje za posredništvo, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež: Meža 113, Dravograd, pod vložno št. 1/05298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5588936
Osnovni kapital: 1,505.119 SIT
Ustanovitelj: Oder Alojz, Dravograd,
Meža 113, vstop 23. 3. 1992, vložek
1,505.119 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37477
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00287 z dne 9. 4. 1996
pod št. vložka 1/09508/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča organiziranje javnega
zavoda s temile podatki:
Matična št.: 5914183
Firma: OSNOVNA ŠOLA ŠENTJANŽ
PRI DRAVOGRADU
Skrajšana firma: OSNOVNA ŠOLA
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

Rg-37478
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00026 z dne 29. 3. 1996
pri subjektu vpisa K.M.A., podjetje za trženje, d.o.o., sedež: Trg 30, Prevalje, pod
vložno št. 1/05609/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, družbenikov, poslovnih deležev, zastopnikov,
dejavnosti in družbene pogodbe ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5617405
Sedež: Črna na Koroškem, Rudarjevo
18
Ustanovitelj: Kunc Marjana, izstop 5. 1.
1996; Kunc Adolf, Črna na Koroškem, Rudarjevo 18, vstop 12. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kunc Marjana, razrešena 5. 1.
1996; Kunc Adolf, razrešen 5. 1. 1996 kot
prokurist in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 3. 1996: 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina 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; 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; 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;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-

Rg-37537
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00076 z dne 22. 4. 1996
pri subjektu vpisa EKOVET, podjetje za
storitve, trgovino in veterinarstvo, d.o.o.,
sedež: Meža 156, Dravograd, pod vložno
št. 1/09452/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
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Matična št.: 5898307
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 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; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brez alkoholnimi pijačami; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 8520 Veterinarstvo.
Sprememba družbene pogodbe, sprejeta
na skupščini dne 21. 3. 1996.
Pri dejavnosti pod šifro 52.32 “Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki” se izpusti “z medicinskimi
izdelki”.

Matična št.: 5667577
Osnovni kapital: 1,755.000 SIT
Ustanovitelja: Potočnik Marija, vstopila
2. 3. 1992, in Potočnik Bojan, vstopil 26. 5.
1995, oba iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu,
Šmartno 23, vložila po 877.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 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;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 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;
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; 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.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” se izpusti “pri prodaji farmacevtskih izdelkov”.

207a, vložil 350.000 SIT, Jurač Franc, Mislinja, Tolsti vrh 54, vložil 550.000 SIT,
Kolerič Božidar, Slovenj Gradec, Kajuhova
3, vložil 420.000 SIT, Krištofelc Igor, Slovenj Gradec, Zidanškova 7, vložil 340.000
SIT, Miheu Janez, Šmartno pri Slovenj
Gradcu, Turiška vas 17, vložil 560.000 SIT,
Murko Franc, Slovenj Gradec, Meškova 8,
vložil 490.000 SIT, Ogriz Andreja, Slovenj
Gradec, Gradiška 6, vložila 340.000 SIT,
Praprotnik Hedvika, Slovenj Gradec, Tomšičeva 11, vložila 560.000 SIT, Rebernik
Marjan, Podgorje pri Slovenj Gradcu, Vodriž 13a, vložil 420.000 SIT, Serdinšek Andreja, Vuzenica, Sp. trg 20, vložila 280.000
SIT, Vrečič Marko, Ravne na Koroškem,
Dobja vas 111, vložil 410.000 SIT, Vrunč
Tomislav, Slovenj Gradec, Ulica Heroja
Vrunča 2, vložil 560.000 SIT, Vute Danilo,
Prevalje, Trg 21, vložil 420.000 SIT, in Koren Janja, Bled, Alpska 15, vložila 410.000
SIT – vsi vstopili 26. 10. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vute Danilo, ki od 26. 10. 1995 zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 4. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videzapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 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; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 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; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 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; 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; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 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;

Rg-37539
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00046 z dne 18. 4. 1996
pri subjektu vpisa LESNA – JELKA, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o., sedež: Mariborska 27, Radlje ob Dravi, pod vložno št. 1/09451/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5889855
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ovnič Stanislav, Prevalje, Leše 10,
imenovan 1. 2. 1996, s soglasjem družbenika družbe sklepa posle glede razpolaganja z
nepremičninami, njihovim delom ali obremenitvijo, prevzemanja jamstev ter druge
po naravi podobne posle; direktor Jus Bojan, razrešen 31. 1. 1996.
Rg-37540
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00111 z dne 22. 4. 1996
pri subjektu vpisa MOJCA, trgovina in gostinstvo, d.o.o., sedež: Šmartno 23, Šmartno pri Slovenj Gradcu, pod vložno št.
1/09450/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, osnovnega
kapitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Rg-37768
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00286 z dne 19. 4. 1996
pri subjektu vpisa KOROŠKI RADIO, p.o.,
Slovenj Gradec, sedež: Pohorska cesta 4,
Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/00220/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, pravnoorganizacijske oblike, družbenikov, osnovnega kapitala, dejavnosti in pooblastil
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5055679
Firma: KOROŠKI RADIO, d.o.o., Slovenj Gradec
Skrajšana firma: KOROŠKI RADIO,
d.o.o., Slovenj Gradec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Slovenj Gradec, Meškova 21
Osnovni kapital: 18,100.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Dunajska 22, vložil
1,810.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 1,810.000 SIT,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 6,300.000 SIT,
Breznik Jožica, Ravne na Koroškem, Čečovje 29, vložila 410.000 SIT, Fasvald Irena, Vuzenica, Sejmarska 3, vložila 420.000
SIT, Gnamuš Stanislava, Slovenj Gradec,
Tomšičeva 5, vložila 550.000 SIT, Gros
Matjaž, Slovenj Gradec, Meškova 12b, vložil 420.000 SIT, Jeromel Mira, Mislinja,
Razborca 33, vložila 270.000 SIT, Jevšnik
Aleš, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmartno
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74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 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 razvedril-

ne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost
muzejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.
Pri dejavnosti pod šifro:
– 74.12 “Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje”
se izpusti “revizijska dejavnost”;

– 74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje” se izpusti “arbitraža in posredovanje
v pogajanjih med managerji in delavci”;
– 51.18 “Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.” se izpusti
“pri prodaji farmacevtskih izdelkov”;
– 52.488 “Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah” se izpusti “z
orožjem in strelivom”.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije R Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP
00507/00448-1995/IJS z dne 14. 12. 1995.

Prof. dr. Bogomir Sajovic

OSNOVE CIVILNEGA PRAVA
UVOD
(O metodologiji vrednotenja v civilnem pravu)
S kratkim temeljnim prikazom zgodovinskih pogledov na naravo civilnega prava in
njegovih pravil poskuša avtor v določeni meri prispevati k osnovnim razvojnim vprašanjem tega zgodovinsko pomembnega pravnega področja, njegove rasti in oblikovanja
njegovih institucij vse do današnjega dne. Pri tem posebej poudarja posebnosti civilnega
prava v primerjavi z drugimi pravnimi področji.
Po vsebini je prikaz omejen na vprašanja, ki so razčlenjena v nadaljnjih zvezkih: v
Splošnem delu in Stvarnem pravu I – III. Mimo splošnih in širših zasnov v Splošnem delu
prof. dr. Sajovic v drugih treh zvezkih poskuša predvsem, in sicer na temelju sodobnih
metodoloških pristopov, predstaviti posamezne pomembne institucionalne in dogmatične
razlike na področju stvarnopravnih odnosov. To najbrž ni nepotrebno zaradi nepoznavanja evropskih tokov v zadnjih desetletjih, predvsem po drugi vojni pri nas. Tej usmeritvi
ustrezno je zasnovan tudi Uvod, v katerem se še posebej opozarja na razvojnosti
posameznih zgodovinskih stvarnopravnih institucij in nekaterih splošnih vodil civilnega
prava.
Cena 3.360 SIT

10235
10261
10179
10299

Osnove civilnega prava – Splošni del – cena 2.730 SIT
Osnove civilnega prava – Stvarno pravo I – 2.772 SIT
Osnove civilnega prava – Stvarno pravo II – cena 1.575 SIT
Osnove civilnega prava – Stvarno pravo III – cena 3.150 SIT

(10387)
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Pravkar izšlo!

Dr. Janez ŠINKOVEC – Borut LEKŠE

ZBIRKA VZORCEV POGODB
IN AKTOV
II. Pravo gospodarskih družb in gospodarsko pravo
Tudi v tem drugem priročniku sta avtorja zbrala vrsto praktičnih vzorcev pogodb in aktov s področja
prava gospodarskih družb in gospodarskega prava.
V prvem delu je avtor dr. Šinkovec zbral še nekaj vzorcev različnih oblik ustanavljanja gospodarskih
družb in vrsto vzorcev pogodb o partnerstvu, o poolu ter o varovalni skupnosti. V drugem delu pa so
objavljeni vzorci pogodb in aktov, s katerimi se urejajo bližnja razmerja v družbi in med družbami.
S področja gospodarskega prava se je avtor lotil zanimive tematike, in sicer vzorcev aktov in pogodb iz
splošnih pogojev poslovanja (o dobavi in plačilu blaga, naprav in storitev) in še posebej razmerij z
dobavitelji ter razmerij z odjemalci, nadalje pogodb o mednarodnih investicijskih naložbah in aktov, ki
vsebujejo konkurenčne klavzule in dogovore. Borut Lekše pa je pripravil vzorce vseh pomembnejših
pogodb intelektualne – industrijske lastnine, v prilogi pa so tudi vzorci zahtev za podelitev patenta, za
priznanje znamke in za priznanje modela – vzorca.
Cena 4.494 SIT

(10392)

Naj opozorimo še na vsebino prvega priročnika, ki je izšel v začetku leta 1996:

Dr. Janez Šinkovec

ZBIRKA VZORCEV POGODB
IN AKTOV
I. Civilno, gospodarsko pravo in pravo gospodarskih družb
Prvi del vsebuje vzorce pogodb in aktov iz civilnega prava (oblike pravnih poslov, osebe civilnega prava,
zastopanje, pooblastilo, varovalne določbe v pogodbah, različne prodajne pogodbe, menjalno pogodbo,
arbitražno klavzulo, darilno, najemno in zakupno pogodbo); v drugem delu – gospodarsko pravo – so
vzorci pogodb in aktov o trgovskem zastopanje, komisiji, konsignaciji, factoringu, leasingu, franchisingu,
kartelih in konzorcijih; v tretjem delu – pravo gospodarskih družb – so vzorci aktov in pogodb o
ustanovitvi in o nadaljnjem poslovanju gospodarskih družb in gospodarsko interesnega združenja, o
preoblikovanju družb, o združevanju družb ter o povezanih družbah. Na koncu je še poglavje o poslovni
skrivnosti.
Cena 5.775 SIT

(10336)

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

