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Sodni register

KOPER

Rg-101546

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00846 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa JAVOR VEZAN LES, pro-
izvodnja polifinalnih in finalnih lesnih iz-
delkov, d.o.o., Pivka, sedež: Snežniška 12,
6257 Pivka, pod vložno št. 1/01662/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pripojitev
pri prevzemni družbi, povečanje osnovnega
kapitala in vložka, spremembo firme, druž-
benika ter spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5439019
Osnovni kapital: 278,920.000 SIT
Ustanovitelj: JAVOR PIVKA lesna in-

dustrija, d.d., Pivka, Kolodvorska 9a, vstop
26. 9. 1990, vložek 278,920.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Česnik Alojz, razrešen 31. 3. 1996;
direktor Karlič Serđo, Ilirska Bistrica, Jasen
26, imenovan 14. 3. 1996, kot poslovodja
zastopa družbo brez omejitev.

Pripojitev JAVOR LAMINATI, pro-
izvodnja lesenih lameliranih izdelkov,
d.o.o., Pivka na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 19. 9. 1996 pod opr. št. Srg 846/96
dne 19. 12. 1996.

Rg-101547

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00847 z dne 17. 12. 1996 pri
subjektu vpisa JAVOR LAMINATI, pro-
izvodnja lesenih lameliranih izdelkov,
d.o.o., Pivka, sedež: Snežniška 12, 6257
Pivka pod vložno št. 1/03152/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev pri
prevzeti družbi in spremembo firme druž-
benika s temile podatki:

Matična št.: 5626960
Ustanovitelj: JAVOR PIVKA lesna in-

dustrija, d.d., Pivka, Kolodvorska 9a, vstop
19. 2. 1993, vložek 83,270.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Pripojitev k družbi JAVOR VEZAN
LES, proizvodnja polifinalnih in finalnih
lesnih izdelkov, d.o.o. Pivka na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 19. 9. 1996,
vpisano pod opr. št. Srg 847/96 z dne 17.
12. 1996. Pripojitev začne veljati z vpisom
v register po sedežu  prevzemne družbe.

Rg-103650

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01209 z dne 17. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa CEDRA, storitve in trgovina,
d.o.o., Koper, Benčičeva 4, sedež: Benči-
čeva 4, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01449/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih

družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5409489
Osnovni kapital: 4,720.959 SIT
Ustanovitelj: Klemenčič Alida, vložek

2,832.575,40 SIT in Klemenčič Viljan, vlo-
žek 1,888.383,60 SIT, oba Koper, Benčiče-
va 4, vstopila 16. 6. 1990, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za raslinsko pridela-
vo; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom, 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vtrnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Da-
janje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74842 Ob-

likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-103660

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/01032 z dne 28. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa OPERA 2 INTERNATIONAL,
organiziranje prireditev, svetovanje in
storitve, PACOR, k.d., sedež: Sv. Anton,
Dolani 8, 6000 Koper pod vložno št.
1/04441/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5807204
Sedež:  6000 Koper, Bonini 19a

Rg-104806

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00164 z dne 25. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa CONEN – Trgovina in stori-
tve, d.o.o, Koper,  sedež:  Vojkovo na-
brežje 10, 6000 Koper pod vložno št.
1/03737/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme,
družbenikov ter uskladitev dejavnosti z stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5578558
Firma: CONEN – Trgovina na storitve,

d.o.o., Izola
Skrajšana firma:  CONEN d.o.o. Izola
Sedež: 6310 Izola, Obrtna 13
Ustanoviteljica: Van Vliet Jacob, izstop

31. 12. 1994; Runco-Van Vliet Nevenka,
Koper, Krožna cesta 6, Vstop 11. 12. 1991,
vložek 1,881.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblači, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obuvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
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Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki; pri dejavnosti 67.13 – po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, se vpiše omejitev: samo me-
njalnice.

Rg-104812

Okrožno sodišče v Kporu je s sklepom
Srg št. 96/00110 z dne 10. 2. 1997 pod št.
vložka 1/05258/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev k.d. s temile po-
datki:

Matična št.: 5934567
Firma: TEO Sirotić, družba za trgovi-

no, gostinstvo in storitve, k.d.,Izola
Skrajšana firma: TEO Sirotić k.d., Izola
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6310 Izola, Smrekarjeva 39
Ustanovitelj: Sirotić Lino, Izola, Smre-

karjeva 39, vstop 22. 1. 1996, odgovornost:
ne odgovarja in en komandist vstopil 22. 1.
1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Sirotić Lino, imenovan 22. 1. 1996, kot
komplementar zastopa družbo brez omeji-
tev; prokuristka Bakija Nastja, Izola, Ri-
biška ul. 6, imenovana 22. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi 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; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
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 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač v diskotekah in nočnih barih;

55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

Rg- 104816

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00730 z dne 6. 2. 1997 pri subjek-
tu vpisa HIDRO Koper, podjetje za grad-
beništvo in vodno gospodarstvo, p.o., Ko-
per, Ferrarska 10 – HIDRO Capod., im-
pr. per le con. edili e per le opere idri, p.
resp., V. Ferrara 10, sedež: Ferrarska 10,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00401/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5142334
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Grgurič Milivoj, razrešen 13. 8. 1996;
Gržinič Lido, Ankaran, Hrvatini 31, imeno-
van 13. 8. 1996 kot vršilec dolžnosti direk-
torja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-104818

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00814 z dne 10. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa FREI INTERNATIONAL
YACHT BROKER AND CHARTER,
podjetje za turizem, trgovino in storitve,
d.o.o., Portorož, sedež: Marina Portorož,
6320 Potrorož, pod vložno št.1/04267/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
uskladitev dejavnosti, prokurista in uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5969131
Firma: FREI YACHTING, turizem, tr-

govina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FREI YACHTING,

d.o.o.
Sedež: 6333 Sečovlje, Parecag 10d
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Frei Ernst, vložek 600.000

SIT; Frei Gerda in Frei Marsel, oba vložila
450.000 SIT, vsi Hard, Avstrija, Marktstras-
se 40, vstopili 13. 4. 1993, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopnaje: direk-
tor Frei Ernst, razrešen 13. 9. 1996; direktor
Frei Marsel, imenovan 13. 9. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Zdešar Jo-
že, Portorož, Istrskega odreda 14, Lucija,
imenovan 13. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997: 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozlili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih

surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi, in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
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nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gopodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z eletričnimi gopodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 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; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic, 52481 Trgovina na drobno s  šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 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;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnost drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Pri dejavnosti 51.18 se vpiše omejitev:
izvzeti so farmacevtski izdelki.

Pri dejavnosti 67.13 pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom, se
vpiše omejitev: samo menjalnice in zastav-
ljalnice.

Rg-104828

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00243 z dne 20. 2. 1997 pri sub-

jektu vpisa ADRIACOMMERCE, finan-
ciranje, ustanavljanje in upravljanje pod-
jetij, d.d., Koper, sedež: JLA 8, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/02222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5003873
Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1997: 5151

Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij.

Rg-104800

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00464 z dne 25. 2. 1997 pri subjek-
tu vpisa  F & K, d.o.o., za promet blaga in
storitev Koper, sedež: Vojkovo nabrežje
38, 6000 Koper, pod vložno št. 1/04836/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5862469
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Opassi Irena, razrešena 7. 4. 1995;
prokuristka Terzič Ljiljana, Izola, Ferda Bi-
dovca 6, imenovana 7. 4. 1995.

Rg-104931

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00471 z dne 26. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa RAINBOW TRADING, d.d.,
Koper, trgovina, marketing, turizem, se-
dež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/04514/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo ter čistopis statuta z dne 24. 12. 1994
s temile podatki:

Matična št.: 5806704
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član

uprave Dolinšek Herbert, razrešen 24. 12.
1994; član uprave Xuecheng Yang, razre-
šen 24. 12. 1994; član uprave Campana Mic-
hele, razrešen 24. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-

klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki; pri dejavnosti 67.13 se vpi-
še omejitev: samo menjalnice.

Rg-104941

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/01203 z dne 13. 2. 1997 pod št.
vložka 1/05261/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča Prenos iz OS v Mariboru, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, raz-
širitev dejavnosti in spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5939887
Firma: P.P.C. – Trgovina in komercial-

ni posli, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: P.C.C., d.o.o., Koper
Pravnoogr. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  6000  Koper,  Marežganskega

upora 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
17. 4. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cerar Milan, razrešen 9. 10. 1996;
direktor Bukvič Vladimir, Škofja vas, Tu-
mova 8, imenovan 9. 10. 1996, sklene posle
glede razpolaganja z nepremičninami, ali o
obremenitvi nepremičnin, prevzemanju jam-
stev ter najemanju posojil, le na podlagi
predhodnega soglasja družbenika.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1997: 2751
Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje
lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
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strukcij in njihovih delov; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice;  2874 Proizvodnja  vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2924 Proizvodnja  drugih naprav za
splošno rabo; 2931 Proizvodnja  traktorjev;
2932 Proizvodnja  drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja  obdelo-
valnih strojev; 2951 Proizvodnja  meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja  rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja  stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3002 Proizvodnja  računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3161
Proizvodnja  druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja  druge
električne opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3410 Proizvodnja  motornih vozil; 3420
Proizvodnja  karoserij za vozila; proizvod-
nja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvod-
nja  delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 3512 Proizvod-
nja  in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3550 Proizvodnja  drugih vozil, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5112 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5551 Storitve menz; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov 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; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-

vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 ne sme opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov; pri dejavnosti 74.12 ne sme oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pri dejavnosti
71.14 ne sme opravljati arbitraže in posre-
dovanja pri pogajanjih med managerji in
delavci; pri dejavnosti 74.60 sme opravljati
samo varovanje.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan
pri Okrožnem sodišču v Mariboru, pod
vložno št.: 1/9863/00 s firmo: M.P.P.
MOTOR podjetje za proizvodnjo, trgovino
in storitve, d.o.o.

Rg-105496

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 93/01316 z dne 12. 3. 1997 pri
subjektu  vpisa  KORMORAN,  d.o.o.  –
PREDELAVA KOVIN IN TRGOVINA
KOPER, ŠKOCJAN 45a, sedež: Škocjan
45a, 6000 Koper, pod vložno št. 1/00663/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in deležev ter pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Osnovni kapital: 14,854.300 SIT
Ustanovitelji: Tomazin Igor, Koper,

Škocjan 45a, vstop 1. 7. 1989, vložek
992.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tomazin Sonja, Koper; Škocjan 45a, vstop
1. 7. 1989, vložek 7,261.750 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Russi Valter, izstop 25.
2. 1993; Kavrečič Mira, Škofije, Spodnje
Škofije 124b, vstop 1. 7. 1993, vložek
6,600.150 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105508

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03195 z dne 10. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa JONATHAN – ŠPORTNA
LINIJA, Agencija za športni inženiring
turizem in trgovino, d.o.o., Izola, sedež:
Gregorčičeva 61, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/01628/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5468426
Osnovni kapital: 1,642.000 SIT
Ustanovitelj: Frantar Rudi, Izola, Gre-

gorčičeva 61, vstop 16. 5. 1990, vložek
1,641.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
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vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,

otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6010 Železniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil 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.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201  Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-105511

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03246 z dne 18. 3. 1997 pri subjek-
tu vpisa LIBERTAS, trgovina in posred-
ništvo, d.o.o., Koper, sedež: Ljubljanska
5a, 6000 Koper pod vložno št. 1/01275/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala in vložkov ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5389399
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Srnovršnik Franc in Srno-

vršnik Zvezda, oba Koper, Benčičeva 12,
vstopila 25. 1. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-105513

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03261 z dne 18. 3. 1997 pri subjek-
tu vpisa VENI, knjigovodstvo in trgovina,
d.o.o., Sežana, sedež: I. tankovske brigade
5, 6210 Sežana, pod vložno št. 1/02168/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala in vložkov, spre-
membo podatkov pri družbeniku ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.:5618096
Osnovni kapital: 1,852.000 SIT
Ustanovitelji: Žigon Nikolaj, Sežana, I.

tankovske brigade št. 5, vstop 27. 12. 1990,
vložek 648.200 SIT, odgovornost: ne od-

govarja; Šav Vera, Sežana, I. tankovske
brigade št. 5, vstop 27. 12. 1990, vložek
648.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sobani Bernard, Doberdo´Del Lago, Itali-
ja, Via Trinko 8, Jamiano, vstop 27. 12.
1990, vložek 555.600 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-105514

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03355 z dne 4. 3. 1997 pri subjek-
tu vpisa MISTEL, proizvodnja in prodaja
kovinskih, plastičnih in lesenih izdelkov,
d.o.o., Sabonje 9, Ilirska Bistrica, sedež:
Sabonje 9, 6250 Ilirska Bistrica, pod vlož-
no št. 1/01104/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5377269
Osnovni kapital: 1,520.700 SIT
Ustanovitelj: Miše Stjepan, Ilirska Bi-

strica, Sabonje 9, vstop 23. 2. 1990, vložek
1,520.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 01412 Druge sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve
za živinorejo brez veterinarskih storitev;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 2040 Proizvodnja  lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja  drugih izdelkov iz
lesa; 2521 Proizvodnja  plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja  embalaže iz plastičnih mas; 2524 Pro-
izvodnja  drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2852 Splošna mehanična dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7482 Pakiranje.

Rg-105515

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03391 z dne 25. 3. 1997 pri
subjektu vpisa PROKONTO, knjigovod-
ske storitve in trgovina, uvoz, izvoz, d.o.o.,
Ilirska Bistrica, Tavčarjeva 4, sedež. Tav-
čarjeva 4, 6250 Ilirska Bistrica, pod vlož-
no št. 1/04527/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5812275
Osnovni kapital: 1,780.846 SIT
Ustanoviteljica: Čekada Dolores, Ilirska

Bistrica, Tavčarjeva ulica 4, vstop 2. 7.
1993, vložek 1,780.846 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-105516

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03403 z dne 25. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa CORPORATE – špedicija, tr-
govina in propaganda, d.o.o., Sežana, se-
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dež: Partizanska cesta 85, 6210 Sežana,
pod vložno št. 1/01940/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
spremembo zastopnikov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5480116
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zucca Aldo, Trst, Italija,

Via dei papaveri 3/2, vstop 4. 11. 1990,
odgovornost: ne odgovarja; Basiaco Paolo,
Trst, Italija, Strada del Friuli 109/4, vstop 4.
11. 1990, vložek 330.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Raker Fabio, Trst, Italija, Via
dei Pellegrini 41/1, vstop 4. 11. 1990, vlo-
žek 330.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kocjan Andrej, Sežana, Merče 27,
vstop 4. 11. 1990, vložek 510.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ba-
siaco Paolo, razrešen 21. 12. 1994; Kocjan
Andrej, rezrešen 21. 12. 1994 in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 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 sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jadilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,

čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki, 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki, 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-

nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering);  6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti,d.n.

Rg-105517

Okrožno sodišče v Kporu je s sklepom
Srg št. 94/03406 z dne 25. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa NASSA DESELLA, d.o.o., tu-
rizem, kultura in trgovina, Štanjel 6a, Šta-
njel, sedež: Štanjel 6a, 6222 Štanjel, pod
vložno št. 1/04698/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5836280
Firma: NASSA DESELLA, d.o.o., turi-

zem, kultura in trgovina, Štanjel 6a, Šta-
njel

Skrajšana  firma:  NASSA DESELLA,
d.o.o., Štanjel

Sedež: 6222 Štanjel, Štanjel 6a
Osnovni kapital: 3,324.566 SIT
Ustanovitelji: Švagelj Jože, vložek

997.369,80 SIT; Švagelj Jera Marija, vlo-
žek 997.369,80 SIT; Švagelj Ana, vložek
664.913,20 SIT; Švagelj Petra, vložek
664.913,20 SIT vsi Štanjel, Štanjel 6a,
vstopili 14. 5. 1993, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-105518

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03423 z dne 12. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa ALFAŠPED, d.o.o., podjetje za
špedicijo, consulting in zunanjo trgovino,
Sežana, sedež: Partizanska cesta 103, 6210
Sežana, pod vložno št. 1/03168/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, izstop družbe-
nika, povečanje osnovnega kapitala in vlož-
kov ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5636728
Osnovni kapital: 2,278.000 SIT
Ustanovitelja: Železnik Dejan, Kozina,

Dolinska ulica 10, vstop 5. 4. 1992, vložek
551.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gustinčič Stanislav, Sežana, Povir 21d,
vstop 5. 4. 1992, vložek 1,726.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Buda Leon, izstop
19. 1. 1992.

Rg-105519

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03438 z dne 10. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa KRESEVIĆ STAROD, špedi-
cija in trgovina, uvoz, izvoz, d.o.o., Rači-
ce 8a, Podgrad, sedež: Račice 8a, 6244
Podgrad, pod vložno št. 1/03479/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:
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Matična št.: 5676797
Osnovni kapital: 1,508.700 SIT
Ustanovitelj: Kresević Jože, Podgrad,

Račice 8a, vstop 28. 3. 1992, vložek
1,508.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997: 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnost drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje.

Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
se vpiše omejitev: samo menjalnice.

Rg-105521

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00251 z dne 10. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa ESKIMO, turizem in trgovina,
d.o.o., Portorož, Obala 2, sedež: Obala 2,
6320 Portorož,  pod vložno št. 1/04547/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, uskladitev dejavnosti
in spremembo zastopnikov s temile podat-
ki:

Matičan št.: 5822521
Ustanovitelj: Razdevšek Bojan, Ljublja-

na, Grajzerjeva 28, vstop 4. 6. 1993, vložek
7,363.957 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Makari Milan, izstop 22. 12. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Razdevšek Bojan, razrešen 31. 1.
1995; direktor Makari Milan, razrešen 22.
12. 1994; Stjepović Dragomir, Koper; De-
kani 78d, imenovan 31. 1. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-

govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo s drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221

Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in načnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5664 Št. 72 – 27. XI. 1997

meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92621 Dejavnost marin; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92712 Dejavnost igral-
nic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki; pri dejavnosti 67.13 – po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, se vpiše omejitev: samo me-
njalnice, zastavljalnice; pri dejavnosti
92.712 – dejavnost igralnic, opravlja druž-
ba dejavnost: samo igralni avtomati zunaj
igralnic.

Rg-105522

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00302 z dne 13. 3. 1997 pri
subjektu  vpisa  KORMORAN,  d.o.o.  –
PREDELAVA KOVIN IN TRGOVINA
KOPER, ŠKOCJAN 45a, sedež: Škocjan
45a, 6000 Koper, pod vložno št. 1/00663/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, vložkov družbenikov
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5285488
Firma: KORMORAN, proizvodnja ko-

vinskih izdelkov in trgovina, d.o.o., Ko-
per

Ustanovitelji: Tomazin, Igor in Tomazin
Sonja, oba Koper, Škocjan 45a, vstopila 1.
7. 1989, vložila po 3,713.575 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Kavrečič Mira, Škofi-
je, Spodnje Škofije 124b, vstop 1. 7. 1993,
vložek 7,427.150 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1997: 2811
Proizvodnja  kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja  kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja  ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja  rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja  drugega orodja; 2875 Proizvodnja  dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvod-
nja  drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
3001 Proizvodnja  pisarniških strojev; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nim, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,

napravami za ogrevanje; 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; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 de-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje.

Rg-105525

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00745 z dne 27. 2. 1997 pod št.
vložka 1/05267/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5910170
Firma : ROLANDO COMMERCE –

Proizvodnja  kozmetičnih preparatov in
trgovina, Kocjančič in ostali, d.n.o.,

Skrajšana  firma:  ROLANDO  COM-
MERCE – Kocjančič in ostali, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 6275 Črni Kal, Dol, št. 41
Ustanovitelji: Kocjaničič Grozdan, po-

slovodja, Črni Kal, Dol 41, vstop 20. 7.
1995, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Kocjančič Orjana, medicinski
tehnik, Črni Kal, Dol 41, vstop 20. 7. 1995,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kocjančič Grozdan, imenovan 20. 7.
1995,  poslovodja, zastopa družbo brez ome-
jitev; direktorica Kocjančič Orjana, imeno-
vana 20. 7. 1995, poslovodja, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1997: 2451
Proizvodnja  mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2521 Pro-
izvodnja  plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja  embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja  izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij, 6521
Finančni zakup (leasing); 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-105529

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00386 z dne 27. 2. 1997 pri sub-

jektu vpisa DAMA, d.o.o., Zunanja in no-
tranja trgovina, zastopanje, inženiring,
Povžane 1a, 6242 Materija, sedež: Povža-
ne 1a, 6242 Materija, pod vložno št.
1/01306/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža, ustanoviteljev in zastopnikov, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5378621
Firma: DAMA, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o., Bač pri Materiji, 6242
Materija

Skrajšana firma: DAMA d.o.o., Bač pri
Materiji

Sedež: 6242 Materija, Bač pri Mate-
riji 13

Ustanovitelji: Pardo Tatjana, izstop 27.
4. 1996; Benčič Maks, Materija, Bač pri
Materiji št. 13, vstop 27. 4. 1996, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pardo Tatjana, razrešena 27. 4.
1996; direktor Benčič Maks, imenovan 27.
4. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1997: 2811
Proizvodnja  kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja  kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja  ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja  radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja  rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja  drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja  ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja  jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja  embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja  izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja  dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3110 Proizvod-
nja elektromotorjev, generatorjev in trans-
formatorjev; 3120 Proizvodnja  naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja  druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja  pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja  kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja  drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja  žimnic; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motonimi 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-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
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kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanim, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenimi materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, 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 stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-105530

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom s
Srg št. 96/00684 z dne 14. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa IRIS – Grafično, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Polje
9, 6310 Izola, pod vložno št. 1/02444/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5520584
Sedež: 6000 Koper, Muzčev trg 5

Rg-105532

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00802 z dne 5. 3. 1997 pod št.
vložka 1/05194/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5543134002
Firma: ESCORT & RELAX, podjetje

za opravljanje kozmetičnih storitev, or-
ganizacijo zabavnih srečanj ter trgovino,
d.o.o., podružnica TAO SALON IZOLA

Skrajšana firma: ESCORT & RELAX,
d.o.o., podružnica TAO SALON IZOLA

Pravnoogr. oblika: domača podružnica
Sedež: 6310 Izola, Morova 25d
Ustanovitelj: ESCORT & RELAX, po-

djetje za opravljanje kozmetičnih storitev,
organizacijo zabavnih srečanj ter trgovino,
d.o.o., Koper, Cesta med vinogradi 30, Ber-
toki, vstop 22. 8. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ju-
hart Cvetka, Ljubljana, Gosposvetska c. 10,
imenovana 22. 8. 1996, kot vodja podružni-
ce zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne  5. 3. 1997: 2452
Proizvodnja  parfumov in toaletnih sred-
stev; 2463 Proizvodnja  eteričnih olj; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdrav-
ljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavno-
sti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-105536

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/01084 z dne 18. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa PAHOR, trgovina in storitve,
d.o.o., Koper, sedež: Podbeška 39, 6000
Koper, pod vložno št. 1/01839/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev  z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, poveča-
nje osnovnega kapitala in deležev, spre-
membo družbenikov, uskladitev dejavnosti,
spremembo zastopnika in uskladitev akta s
temile podatki:

Matična št.: 5469856
Firma; ADRIALUX, trgovina, poslov-

ne storitve in druge storitvene dejavnosti,
d.o.o.

Skrajšana firma: ADRIALUX, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška ul. 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pahor Natalija, izstop 21.

11. 1996; Cerkvenik Aljoša, Kozina, Obrt-
niška ul. 2, vstop 21. 11. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Pahor Natalija, razrešena 21. 11.
1996; direktor Cerkvenik Aljoša, imenovan
21. 11. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1997: 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 1511 Proizvodnja  in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja  in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja  mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1520 Predelava in kon-
zerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja  parfumov in toaletnih sredstev; 3661
Proizvodnja  bižuterije; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi, 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
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govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribam, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272

Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
92623 Druge športne dejavnosti; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-105819

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/00113 z dne 13. 3. 1997 pod št.
vložka 1/05276/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temi-
le podatki:

Matična št: 1122380
Firma:  EXCELSIOR  INDUSTRIA

CAFFE TORREFATTO DI ARMANDO
GIANFRE, Trst, Via Cumano 14/1,
EXCELSIOR CAFFE 2

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 6230 Komen, Škrbina 18
Ustanovitelj: EXCELSIOR INDUSTRIA

CAFFE TORREFATTO DI ARMANDO
GIANFRE, Trst, Italija, Via Cumano 14/1,
vstop 10. 12. 1993.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bunc
Karlo, Komen, Škrbina št. 18, imenovan 10.
12. 1993, zastopa družbo brez omejitev.

Pri vpisu firme in ustanovitelja so bile
tuje črke z dodatnimi oznakami vpisane ta-
ko, da so bile dodatne oznake izpuščene.

Podružnica bo opravljala naslednje de-
javnosti: trgovina na debelo s skladiščenjem
in v tranzitu z živilskimi proizvodi (kava,
čaj, čokolada..); trgovina na drobno z živil-
skimi proizvodi (kava, čaj, čokolada..)
Opravljanje storitev tehnične pomoči v apa-
ratih za kavo z mlinčki ter vzdrževanje le-
teh.

Rg-105824

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00820 z dne 18. 3. 1997 pri
subjektu vpisa FIL KOPER, Mednarodna
agencija, špedicija in terminal za živino,
d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 38,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03210/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5630720
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zajko Robert, razrešen 29. 8. 1995;
Magdalenič Tatjana, Koper, Nova ulica 6,
imenovana 29. 8. 1995 kot v.d. direktorice

sklepa pogodbe po predhodnem dovoljenju
ustanovitelja.

Rg-105825

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00965 z dne 4. 3. 1997 pri subjek-
tvu vpisa OSNOVNA ŠOLA LIVADE,
Izola, sedež: Livade, 6310 Izola, pod vlož-
no št. 1/04782/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5859921
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gra-

bar Biserka, razrešena 10. 11. 1995; Marko
Jožef, Koper, Cesta na Markovec 14, ime-
novan 13. 11. 1995, kot ravnatelj zastopa
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-105826

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00971 z dne 24. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa ELEPHANT, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Sežana, Partizanska cesta 87,
sedež: Partizanska cesta 87, 6210 Sežana,
pod vložno št. 1/03678/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me, družbenika in vložka ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5706378
Firma: ELEPHANT, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Sežana
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska cesta

79
Ustanoviteljica : Silvestri Lodi Laura,

Trst, Via Commerciale 101/3, vstop 1. 12.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Žigon Jana, izstop 21. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
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ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialim, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-

skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 se vpiše omejitev:
razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavno-
sti 67.13 se vpiše omejitev: samo menjalni-
ce in zastavljalnice; pri dejavnosti 74.12 se
vpiše omejitev: izvzeta je revizijska dejav-
nost.

Rg-105827

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00994 z dne 17. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa BIMA, Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Portorož, sedež: Obala 55,
6320 Portorož, pod vložno št. 1/04611/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firma, sedeža in
uskladitev s standardno klasifikacijo ter
spremembo akta o ustanovitvi z dne 16. 11.
1995 s temile podatki:

Matična št.: 580677
Firma: BIMA, podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BIMA, d.o.o.
Sedež: 6320 Potrorož, Obala 114
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997: 4521

Splošna gradbena dela; 4531 Električne in-
štalacije; 5432 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 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, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 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 ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-

lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 9213
Kinematografska dejavnost; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-105830

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
srg št. 95/01010 z dne 5. 3. 1997 pri subjek-
tu vpisa JASA, Marketing, storitve in tr-
govina , d.o.o., sedež: Ferrarska 14, 6000
Koper, pod vložno št. 1/02528/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5537568
Sedež: 6000 Koper, Marušičeva 5
Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1997: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja  lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja  drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvod-
nja  sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja  kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja  drugega pohištva, d.n.; 3663 Pro-
izvodnja  drugih izdelkov, d.n.; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
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Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila.

Pri dejavnosti 74.12 se vpiše omejitev:
razen revizijske dejavnosti.

Rg-105833

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00054 z dne 7. 3. 1997 pri subjek-
tu vpisa GRAKOM – gradbeništvo, ureja-
nje prostora in trgovina, d.o.o., Izola, se-
dež: Dantejeva 6, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/04168/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika, spremembo po-
slovnega deleža, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter izbris zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5838487
Ustanovitelj: Kitić Branislav, Izola, Ul.

Osvobodilne fronte št. 9 , vstop 30. 1. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Grošelj Leon, izstop 9. 1. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gro-
šelj Leon, razrešen 9. 1. 1996 kot namestnik
direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1997: 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 objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4544 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgo-

vina na debelo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 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.; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje.

Rg-105834

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00073 z dne 20. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa ESKIMO, turizem in trgovina,
d.o.o., Portorož, Obala 2, sedež: Obala 2,
6230 Portorož, pod vložno št. 1/04547/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5822521
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Stjepović Dragomir, razrešen 31. 1.
1996; direktor Čaušević Faik, Piran, gorta-
nova ulica 3, imenovan 1. 2. 1995, zastopa
družbo brez omejitev, razen za sklepanje
pogodb o nakupu in prodaji nepremičnin,
kreditnih pogodb in pogodb o najemu po-
slovnih prostorov, za kar potrebuje soglasje
ustanovitelja.

Rg-105835

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00189 z dne 12. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa OMV-ISTRA, trgovina z nafto
in naftnimi derivati, d.o.o., Handel mit
Erdol und Erdolderivaten GmbH, trade
in petroleum and pertoleum derivates,
Ltd., sedež: Ferrarska 7, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/02600/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in skraj-
šane firme s temile podatki:

Matična št.: 5540739
Firma: OMV – ISTRABENZ, trgovina

z nafto in naftnimi derivati, d.o.o.,Handel
mit Erdol und Erdolderivaten GmbH.,
trade in petroleum and petroleum deri-
vates, Ltd.

Skrajšana firma: OMV – ISTRABENZ,
d.o.o.

Rg-105838

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
srg št. 96/00569 z dne 6. 3. 1997 pri subjektu
vpisa  ŠEPIČ,  proizvodnja  in  trgovina,
d.o.o., Gradišče 51, Obrov, sedež: Gradišče
51, 6243 Obrov, pod vložno št. 1/03293/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5649986
Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997: 1740

Proizvodnja  tekstilnih izdelkov, razen ob-
lačil; 1751 Proizvodnja  preprog in talnih
oblog; 1753 Proizvodnja  nektanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja  drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja  pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja  nogavic; 1772 Proizvod-
nja  pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja  usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja  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 jermenar-
skih izdelkov; 1930 Proizvodnja  obutve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja  furnirja, ve-
zanega 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  izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja  drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja  kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja  kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2840 Kovinje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalur-
gija; 2851 površinska obdelavain prekriva-
nje kovin; 2861 Proizvodnja  rezilnega orod-
ja; 2862 Proizvodnja  drugega orodja; 2863
Proizvodnja  ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja  jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja  embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja  izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja  vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3611 Pro-
izvodnja  sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja  pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja  kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja  drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja  žimnic; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo 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, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
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nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni to-
vorni promet.

Pri dejavnosti 51.18 se vpiše omejitev:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-105840

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00854 z dne 18. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa TEHNIKA, gradbeništvo, in-
ženiring, trgovina, d.o.o., Lucija, Seča 43,
sedež: Lucija, Seča 43, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/03492/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5676045
Osnovni kapital: 10,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Knez Emilija, Portorož,

Lucija, Seča 43, vstop 10. 7. 1992, vložek
10,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1997: 3512
Proizvodnja  in popravilo čolnov za razve-
drilo in šport; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga 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;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s

tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo;5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-105841

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00967 z dne 17. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa LD LINE, d.o.o., podjetje za
projektiranje in montažo električnih si-
stemov, sedež: Zgornje Škofije 51, 6281
Škofije, pod vložno št. 1/01499/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5432235
Ustanovitelj: Plut Damjan, Gradac, Gra-

dac 103, vstop 13. 11. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Olenik Lorenco, izstop 13. 11. 1996; Koc-
jančič Dean, izstop 13. 11. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Plut Damjan, Gradec 103, Gradec,
imenovan 13. 11. 1996; direktor Kocjančič
Dean, rezrešen 13. 11. 1996; Olenik Loren-
co, rezrešen 13. 11. 1996 kot pomočnik di-
rektorja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov;
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5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili;  5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 52482 Dejavnost cvetličarn;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejanosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 se vpiše omejitev:
razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavno-
sti 67.13 se vpiše omejitev: samo menjalni-
ce in zastavljalnice; pri dejavnosti 74.12 se
vpiše omejitev: razen revizijske dejavnosti.

Rg-105842

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00980 z dne 4. 3. 1997 pod št.
vložka 1/05271/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ostanovitev d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5991897
Firma: NAVY 1 KOCJANČIČ & CO.,

d.n.o., trgovina in gostinstvo
Skrajšana firma: NAVY 1 KOCJANČIČ

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

odgovornostjo
Sedež: 6271 Dekani, Dekani 65
Ustanovitelja: Kocjančič Evgen in

Kocjančič Karmen, oba Dekani, Dekani 65,
vstopila 4. 11. 1996, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kocjančič Evgen, imenovan 4. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Kocjančič Karmen, imenovana 4. 11. 1996,
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997: 3512
Proizvodnja  in popravilo čolnov za razve-
drilo in šport; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje 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; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 6110 Pomorski
promet; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 se vpiše omejitev:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-105843

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/01063 z dne 18. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa POLIURETANI-PLAMA, pro-
izvodnja in predelava plastičnih mas,
d.o.o., Podgrad, sedež: Podgrad 17, 6244
Podgrad, pod vložno št. 1/02241/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje v d.d., spremembo firme,
skrajšane firme, osnovnega kapitala, usta-
noviteljev, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti, spremembo tipa
zastopnika, člane začasnega nadzornega
sveta in statuta z dne 28. 2. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5042348
Firma: PLAMA-PUR, proizvodnja in

predelava plastičnih mas, d.d.,
Skrajšana  firma:  PLAMA-PUR,  d.d.,

Podgrad
Pravnoorg. oblika: delniška družba

Osnovni kapital: 686,798.000 SIT
Ustanovitelji: TOZD POLIURETANI,

n.sol.o., Podgrad, izstop 28. 2. 1996; TOZD
TERMOPLASTI, n.sol.o., Podgrad, izstop
28. 2. 1996; TOZD IZOTERM, n.sol.o.,
Podgrad, izstop 28. 2. 1996; Sklad republi-
ke Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kot-
nikova 28, vstop 28. 2. 1996, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski Sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vstop 28. 2.
1996, odgovornost: ne odgovarja; Sloven-
ski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Ma-
la ulica 5/IV, vstop 28. 2. 1996, odgovor-
nost: ne odgovarja; 239 posameznikov ude-
ležencev notranjega odkupa (po seznamu),
Podgrad, vstopili 28. 2. 1996, odgovornost:
ne odgovarjajo; 685 posameznikov udele-
žencev interne razdelitve (po seznamu),
Podgrad, vstopili 28. 2. 1996, odgovornost:
ne odgovarjajo; 739 posameznikov udele-
žencev nakupa iz javne prodaje (po sezna-
mu), Podgrad, vstopili 28. 2. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; IZOTERM-
PLAMA, proizvodnja izolacijskih izdelkov,
d.d., podgrad, vstop 28. 2. 1996, odgovor-
nost: ne odgovarja; TERMOPLASTI-
PLAMA, proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas,d.o.o., Podgrad, vstop 28. 2. 1996,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šu-
kalo Milenko, razrešen 10. 7. 1992 kot v.d.
direktorja; direktor Gregorčič Radoš, Ilir-
ska Bistrica, Dolnji Zemon 91b, rezrešen 6.
11. 1996 in imenovan za začasnega direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Gorjanc Bojan,
Grilj Stojan in Tiselj Marjan, vstopili 28. 2.
1996 ter Dovgan Franci in Mikloj Milan,
vstopila 7. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1997:
2416 Proizvodnja  plastičnih mas v pri-
marni obliki; 2521 Proizvodnja  plošč, fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja  embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja  izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3720
Reciklaža nekoviskin ostankov in odpad-
kov; 40105 Distribucija elektrike; 40301
Proizvodnja  pare in tople vode; 40302 Di-
stribucija pare in tople vode; 4100 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5170 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5551
Storitve menz; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7460 Poizvedoval-
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ne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 75252 Poklicno in prostovoljno ga-
silstvo; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje
in drugi načini odstranjevanje trdnih od-
padkov; 90005 Druge storitve javne higije-
ne.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. LP 00762/00711-1996/IJS z
dne 2. 12. 1996.

Pri dejavnosti 74.12 se vpiše omejitev:
razen revizijske dejavnosti; pri dejavnosti
74.60 se vpiše omejitev: samo varovanje.

Rg-105845

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/01104 z dne 18. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa DELMAR – PROMET Z
RIBO, d.o.o., Izola, sedež: Dantejeva 2,
6310 Izola, pod vložno št. 1/01866/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje v d.d., spremembo firme,
skrajšane firme, spremembo osnovnega ka-
pitala, ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo zastopnika, člane začasnega nad-
zornega sveta in statuta z dne 23. 9. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5462002
Firma: DELMAR, promet z ribo, d.d.,

Izola
Skrajšana firma: DELMAR, d.d. Izola
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 56,930.000 SIT
Ustanovitelji: DELAMARIS, ribištvo in

konzervna industrija, p.o., izstop 23. 9.
1996; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska 15, vstop 23. 9. 1996, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 23. 9. 1996,
odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republi-
ke Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 23. 9. 1996, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
Izola, vstopili 23. 9. 1996, odgovornost, ne
odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa,
Izola, vstopili 23. 9. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lukežič Vladimir, Izola, Drevored 1.
maja 6, rezrešen 23. 9. 1996 in imenovan za
člana začasne uprave, ki zastopa družbo brez
omejitev; Skočaj Jože, razrešen 23. 9. 1996
kot namestnik člana začasne uprave.

Člani nadzornega sveta: Maver Vojko,
Dodič Herman in Reščič Boris, vstopili
23. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1997:
1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5223 Trgovina na drobno z ri-
bami, raki, mehužci; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno

zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje;  6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. LP 00903/01252-1996/MB z
dne 11. 12. 1996.

Rg-105846

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/01144 z dne 17. 3. 1997 pri
subjektu  vpisa  DIVERSA,  podjetje  za
gradbeni inženiriring, upravljanje sta-
novanjskih hiš in fin. d.o.o., Kampel 83,
Koper  DIVERSA, impresa per l‘edilizia,
... S.r.l. Kampel 83, Capodistria, sedež:
Kampel 83, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03102/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naslova družbenika in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5630924
Ustanovitelj: Georgievski Mite, Koper,

Kampel 83, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 se vpiše omejitev:
razen revizijskih dejavnosti.

Rg-105848

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00048 z dne 6. 3. 1997 pri subjek-
tu  vpisa  CRANCO,  d.o.o.,  podjetje  za
vzdrževanje strojne opreme in dvigal, Ko-
per, sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/04767/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5852153
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Zver Avguštin, razrešen 18. 10.
1996; Lampe Andrej, razrešen 18. 10. 1996
kot namestnik direktorja in imenovan za
v.d. direktorja, ki za sklenitev pravnega
posla, ki zavezuje družbo za več kot
1,000.000 SIT, potrebuje soglasje skupšči-
ne družbe; Favento Lucijan, Koper, Naldi-
nijeva ulica št.9, imenovan 18. 10. 1996 za
namestnika direktorja, ki za sklenitev prav-
nega posla, ki zavezuje družbo za več kot
1,000.000 SIT, potrebuje soglasje skupšči-
ne družbe.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997: 2710
Proizvodnja  železa, jekla, ferozlitin po
standardih ECSC; 2722 Proizvodnja  jekle-
nih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hlad-
no valjanje ozkega traku; 2733 Hladno pro-
filiranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga
primarna predelava železa, jekla; proizvod-
nja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2742
Proizvodnja  aluminija; 2743 Proizvodnja
svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja
bakra; 2745 Proizvodnja  drugih neželez-
nih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvod-
nja  kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja  kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja  kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja  radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja  rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja  klju-
čavnic, 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, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja  drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja  črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja  pip in
ventilov; 2914 Proizvodnja  ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja  peči in goril-
nikov; 2922 Proizvodnja  dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja  hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
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gospodinjstva; 2924 Proizvodnja  drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Pro-
izvodnja  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 živil-
sko in tobačni industrijo; 2954 Proizvod-
nja  strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 2955 Proizvodnja  stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja  strojev za druge posebne na-
mene; 2971 Proizvodnja  električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3110 Proizvodnja  elektromotorjev,
generatorjev in tranformatorjev; 3210 Pro-
izvodnja  naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3130 Proizvodnja  izoliranih
električnih kablov in žic; 3140 Proizvod-
nja akumulatorjev, primarnih členov in ba-
terij; 3150 Proizvodnja  opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvod-
nja  druge električne opreme za stroje in
vozila; 3162 Proizvodnja  druge električne
opreme, d.n.; 3410 Proizvodnja  motornih
vozil; 3420 Proizvodnja  karoserij za vozi-
la; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja  delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Pro-
izvodnja  in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 3520 Proizvodnja  železniških in
drugih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja  zrač-
nih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja
motornih koles; 3542 Proizvodnja  koles;
3543 Proizvodnja  vozil za invalide; 3550
Proizvodnja  drugih vozil, d.n.; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav 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 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na 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 tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;

50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlina-
mi; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo 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 debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo 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 de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-

valmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napikov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
dugih lokalih; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6311 Prekladanje;  6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatojev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške 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 revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 se vpiše omejitev:
razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavno-
sti 67.13 se vpiše omejitev: samo menjal-
nice in zastavljalnice; pri dejavnosti 74.12
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se vpiše omejitev: izvzeta revizijska dejav-
nost.

Rg-105849

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00283 z dne 17. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa MATEX, podjetje za go-
stinstvo, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.,
Koper, sedež: Kampel – Novaki št. 105,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03854/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 585872
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997: 0501

Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 4531 Električne inštalacije; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 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 Pri-
prava in dostava hrane ( catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6110 Po-
morski promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Stori-
tve potovnalih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-105882

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/01102 z dne 10. 3. 1997 pod št.
vložka 1/05274/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.d. s temile po-
datki:

Matična št.: 5992397
Firma: DELAMARIS, konzervna indu-

strija, d.d., Izola
Skrajšana firma: DELAMARIS, d.d.,

Izola

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 6310 Izola, Tovarniška ulica 13
Osnovni kapital: 180,910.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vstop 3. 10. 1996, vlo-
žek 18,091.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 3. 10. 1996, vložek
18,091.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 3. 10. 1996,
vložek 107,505.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
Izola, vstopili 3. 10. 1996, vložili
21,523.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; udeleženci notranjega odkupa, Izola,
vstopili 3. 10. 1996,vložili 15,700.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Maver Vojko, Izola, Obrtna 1, ime-
novan 3. 10. 1996 kot član začasne uprave
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Glavič Loreda-
no, Lukežič Vladimir in Zalović Mijo, vsi
vstopili 3. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997: 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 2872 Pro-
izvodnja  embalaže iz lahkih kovin; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovi-
na 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; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 55301 Dejavnost
restvracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem.

Statut z dne 3. 10. 1996.

Rg-105883

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/01148 z dne 17. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa IMP MONTAŽA KOPER, p.o.,
sedež: Ulica 15. maja 21, 6000 Koper pod
vložno št. 1/00623/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko opreoblikova-

nje v d.d., spremembo firme, skrajšane fir-
me, osnovnega kapitala in ustanoviteljev,
uskladitev dejavnosti, začasno upravo, za-
časni nadzorni svet in statut z dne 15. 10.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5078091
Firma: IMP MONTAŽA KOPER, d.d.
Skrajšana firma: IMP KOPER, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 203,857.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vstop 15. 10. 1996,
vložek 57,188.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ul. 5, vstop 15. 10. 1996,
vložek 20,386.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vstop 15. 10. 1996, vložek
41,290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
udeleženci interne razdelitve, Koper, vsto-
pili 15. 10. 1996, vložek 26,144.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, Koper, vstopili 15. 10.
1996, vložek 58,849.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cetinski Jože, Strunjan, Stunjan 118c,
razrešen 15. 10. 1996 in imanovan za člana
začasne uprave, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Člani nadzornega sveta: Hočevar Dušan,
Može Tomaž in Peruzin Julijan, vsi vstopili
15. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997: 2811
Proizvodnja  kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja  kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja  ko-
vinskih rezervoarjev, cistern in kontejner-
jev; 2852 Splošna mehanična dela; 2871
Proizvodnja  jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
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7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 7430 tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7470 Čiščenje stavb; 74833
Druga splošna tajniška opravila.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. LP 00933/00821-1996/BJ z
dne 19. 12. 1996.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-105884

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00057 z dne 5. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa ŽUJKA, gradbeništvo, čistilne
storitve, uvoz-izvoz, špedicija, d.o.o., se-
dež: Obala 127, Lucija, 6320 Portorož,
pod vložno št. 1/05117/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremebmo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5930774
Sedež: 6320 Portorož, Liminjanska uli-

ca 78, Lucija

Rg-105885

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00174 z dne 17. 3. 1997 pri
subjektu  vpisa  TRGOVSKO  PODJETJE
JESTVINA KOPER, d.d., sedež: Belveder
8, 6000 Koper, pod vložno št. 1/00178/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme, skraj-
šane firme, osnovnega kapitala in ustanovi-
teljev, spremembo in uskladitev dejavnosti,
začasno upravo in začasni nadzorni svet ter
statut z dne 7. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5024706
Firma: JESTVINA KOPER, trgovina in

storitve, d.d., JESTVINA CAPODISTRIA,
commercio e servizi, S.p.A.

Skrajšana firma: JESTVINA KOPER,
d.d., JESTVINA CAPODISTRIA, S.p.A.

Osnovni kapital: 863,343.000 SIT
Ustanovitelji: zasebni lastniki po prilo-

ženem seznamu; Koper, vstopili 7. 11. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo; Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5/IV, vstop 7. 11. 1996, odgovornost: ne
odgovarja; Kapitalski sklad invalidskega in
pokojninskega zavarovanja, Ljubljana, Ko-
lodvorska ul.15, vstop 7. 11. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarja; Sklad Republike Slo-
venije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 7. 11. 1996, odgovornost: ne odgo-
varja;  upravičenci interne razdelitve, Ko-
per, vstopili 7. 11. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa,
Koper, vstopili 7. 11. 1996, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Ostanek Božidar, Šmarje pri Kopru,
Šmarje 156c, rezrešen 11. 11. 1996 in ime-
novan za začasnega predsednika uprave, ki

zastopa družbo brez omejitev; član uprave
Čič Ferdinand, Koper, Dolga reber 16, ime-
novan 11. 11. 1996 za začasnega člana upra-
ve, ki zastopa družbo brez omejitev; članica
uprave Radovac Petrina, Pobegi, Montinian-
čevo naselje 4, imenovana 11. 11. 1996 za
začasno članico uprave, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bohinc Rado-
slav, Jamnik Tinka, Maršič Marino, Sosič
Ivan, Vrabec Radovan in Ždralič Žarko, vsi
vstopili 7. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997:
2852 Splošna mehanična dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi 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 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 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 ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi;  5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov;  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 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, 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 iz-
delki;  5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-

tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili;  5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;  52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln;  5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
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kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje;  6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in ogranizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge sto-
rilnostne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki; pri dejavnosti 67.13 – po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, opravlja družba dejavnost: sa-
mo manjalnice in zastavljalnice; pri dejav-
nosti 74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. LP 00998/00743-1997/SD z
dne 30. 1. 1997.

Rg-105886

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00239 z dne 20. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa PODJETJE ZA IZVAJANJE
ZAKLJUČNIH GRADBENIH DEL SLI-
KOPLAST, p.o., Koper, sedež: Ul. 15. ma-
ja št. 2, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00093/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje v d.d., spre-
membo firme, skrajšane firme, osnovni ka-
pital in ustanovitelje, uskladitev dejavnosti,
člane nadzornega sveta, spremembo zastop-
nika in statut z dne 30. 5. 1995 s temile
podatki:

Matična št.: 5040515
Firma: SLIKOPLAST, družba za izva-

janje zaključnih gradbenih del, d.d., Ko-
per

Skrajšana firma: SLIKOPLAST, d.d.,
Koper

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 6000 Koper, Ulica 15. maja 2
Osnovni kapital: 136,556.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
30. 5. 1995, odgovornost: ne odgovarja; Slo-
venski odškodninski sklad, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 25, vstop 30. 5. 1995, odgovor-

nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska 15, vstop 30. 5. 1995;
udeleženci interne razdelitve (po seznamu),
Koper, vstopili 30. 5. 1995, odgovornost:
ne odgovarjajo; udeleženci notranjega od-
kupa (po seznamu), Koper, vstopili 30. 5.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Štok
Albert, Koper, Krožna cesta 38, razrešen 1.
6. 1995 kot v.d. direktorja in imenovan za
začasnega direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Vidali Bojan,
Gomezel Olga in Praprotnik Vid, vstopili
30. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1997: 3150
Proizvodnja  opreme za razsvetjavo in elek-
tričnih svetlk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fa-
saderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. LP 00397/00525-1996/BS z
dne 14. 2. 1997.

Rg-105887

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00316 z dne 7. 3. 1997 pri subjek-
tu vpisa OMV-ISTRA, trgovina  z nafto in
naftnimi derivati, d.o.o., Handel mit Er-
dol udn Erdolderivaten GmbH, trade in
petroleum and Petroleum derivates, Ltd.,
sedež: Ferrarska 7, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/02600/00 vpisalo v sodni register
taga sodišča spremembo družbenikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5540739
Ustanovitelj: ISTRABENZ, d.d., Koper,

izstop 2. 2. 1995; OMV, AKTIENGESEL-

LSCHAFT, izstop 2. 2. 1995; SLOMIN,
d.d., Koper, Zore Perello Godina 2, vstop
2. 2. 1995, vložek 5.963,725.755 SIT, od-
govornost : ne odgovarja.

Rg-106930

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01442 z dne 9. 4. 1997 pri subjek-
tu vpisa SIRIO, podjetje za nautiko, ribiš-
tvo in trgovino, d.o.o., Koper, sedež: Pri-
staniška 45, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02159/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5655170
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Brulc Tomi in Brulc Me-

toda, oba Koper, Kvedrova 16, vstopila 23.
11. 1990, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-106951

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00878 z dne 11. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa CLUB AZUR, turizem in nav-
tika, d.o.o., sedež: Marina Portorož, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/02741/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika, zastopnika in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5562236
Ustanoviteljica: Tonutti Graziella, izstop

29. 9. 1995; Gomezel Anja-Mandy, Porto-
rož, Obala 109, vstop 29. 9. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tonutti Graziella, rezrešena 5. 10.
1995; direktorica Gomezel Anja-Mandy,
imenovana 5. 10. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1997: 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razve-
drilo in šport; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
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Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo 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 stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili;  5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-

podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6311 Prekla-
danje;  6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-

slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki; pri dejavnosti 67.13 – po-
možne dejvanosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, opravlja družba dejavnost: sa-
mo menjalnice, zastavljalnice; pri dejavno-
sti 74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-106972

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/01193 z dne 10. 4. 1997 pod št.
vložka 1/05279/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1121910
Firma: GOCAN – Proizvodnja, opre-

ma vozil in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GOCAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6333 Sečovlje, Parecag 34
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bevc Miran, Sečovlje, Pa-

recag 34, vstop 17. 12. 1996, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bevc Miran, imenovan 17. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 2040
Proizvodnja  lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja  drugih izdelkov iz lesa; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozi-
la; 2513 Proizvodnja  drugih izdelkov iz
gume; 2811 Proizvodnja  kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2852 Splošna
mehanična dela; 2922 Proizvodnja  dvigal-
nih in transportnih naprav; 3150 Proizvod-
nja  opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3161 Proizvodnja  druge elektične
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja  druge električne opreme, d.n.; 3320
Proizvodnja  merilnih, kontrolnih, preiz-
kuševalnih, navigacijskih in drugih ele-
mentov in naprav, razen opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3410 Pro-
izvodnja  motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja  karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 3541 Proizvodnja  mo-
tornih koles; 3542 Proizvodnja  koles; 3543
Proizvodnja  vozil za invalide; 3550 Pro-
izvodnja  drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvod-
nja  sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja  ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja  drugega pohištva, d.n.; 3650
Proizvodnja  igralnih pripomočkov in
igrač; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 50101 Tr-
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govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 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 tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pre-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje;  6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (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 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7414 Podjetniško in poslovno

svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
girnaje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongesov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki; pri dejavnosti 67.13 –
pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, opravlja družba dejavnost:
samo menjalnice, zastavljalnice.

Rg-106973

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00071 z dne 9. 4. 1997 pri subjek-
tu vpisa MAGIS GRAFIKA, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Sežana, sedež:
Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, pod
vložno št. 10/05244/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5986621
Sedež: 6210 Sežana, Kraška cesta 4

Rg-106984

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00364 z dne 14. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa SPLOŠNA BANKA KOPER
d.d., Poslovna enota Izola, Dvojezično
ime: Splošna banka Koper, d.d. – s.p.a.,
Poslovna enota Izola – Unita operativa
Isola, sedež: Drevored 1. maja 5, 6310
Izola, pod vložno št. 1/00490/03 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in uskladitev dejavnosti s satndardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5092221048
Firma: BANKA KOPER, d.d., Poslov-

na enota Izola
Dvojezična firma: BANKA KOPER,

d.d. – s.p.a., Poslovna enota Izola – Unita
operativa Isola

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997:
65121 Dejavnost bank; 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom.

Pri vpisu firme je bila tuja črka z dodat-
no oznako vpisana tako, da je bila dodatna
oznaka izpuščena.

Rg-106992

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03214 z dne 8. 4. 1997 pri subjek-
tu vpisa AMALU, podjetje za marketing
in delovno ustvarjalnost, d.o.o., Piran,
Fiesa 57, sedež. Fiesa 57, 6330 Piran, pod
vložno št. 1/04735/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
spremembo družbenika, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
spremembo zastopnika in uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5768080
Firma: AMALU, podjetje za turizem

in marketing, d.o.o., Piran
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lešnik Lučka, izstop 28. 3.

1994; Korže Branko, Ljubljana, Tesovniko-
va 70, vstop 28. 3. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopnaje: direk-
torica Lešnik Lučka, razrešena 28. 3. 1994;
direktor Korže Marjan, Stoperce, Stoperce
76, imenovan 28. 3. 1994, potrebuje pred-
hodno soglasje družbenika za sklenitev po-
slov, kadar vrednost posla presega znesek
100.000 SIT. Direktor mora pridobiti pred-
hodno soglasje družbenika za vse posle, ki
konstituirajo za družbo obveznosti, ki prese-
ga vrednost 100.000 SIT v zvezi z nakupom
ali s prodajo nepremičnin, najemanjem ali
dajanjem posojil, dajanjem garancij, hipote-
karskih ali kakeršnihkoli jamstev za obvez-
nosti družbe in drugih oseb, direktor mora
pridobiti predhodno soglasje družbenika za:
sklepanje leasing pogodb ali pogodb o dol-
goročnih prodajah in nabavah blaga, pogodb,
ki se nanašajo na pravice industrijske lastni-
ne, ustanavljanje podružnic in družb hčera,
nakupe poslovnega deleža, delnic drugih
podjetij, uvajanje novih proizvodov in dejav-
nosti ali opustitev dosedanjih, imenovanje
delavcev s posebnimi pooblastili.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997: 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializianih prodajal-
nah; 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; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovnaj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov.

Pri dejavnosti 67.13 opravlja družba de-
javnost: samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-107022

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00512 z dne 21. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa I.Z.I., gostinstvo, turizem, tr-
govina, Izola, d.o.o., sedež: Šared 19c,
6310 Izola, pod vložno št. 1/00912/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča izstop
družbenika in spremembo ustanoviteljskih
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5804680
Ustanovitelja: Jačmenjak Ivica, izstop

12. 5. 1995; Kovačič Zvonko in Čendak
Ivan, oba Portorož, Vilfanova 6, vstopila
28. 2. 1994, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.
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Rg-105159

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00216 z dne 25. 2. 1997 pod št. vložka
1/28957/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1123815
Firma: KERMAVNER, trgovsko in sto-

ritveno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KERMAVNER, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1111 Ljubljana, Tržaška 357
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kermavner Boštjan in

Kermavner Katja, oba iz Ljubljane, Miku-
ževa 8, vstopila 4. 12. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kermavner Katja, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Kermavner Bošt-
jan, ki kot namestnik direktorice zastopa
družbo brez omejitev, imenovana 4. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in iz-
delkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvod-
nja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-

nim materialom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-105160

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04393 z dne 25. 2. 1997 pri subjektu
vpisa DOM UPOKOJENCEV KAMNIK,
p.o., sedež: Neveljska pot 26, 1240 Kam-
nik, pod vložno št. 1/00727/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in uskladitev z zakonom o zavodih s
temile podatki:

Matična št.: 5049784
Firma: DOM STAREJŠIH OBČANOV

KAMNIK
Skrajšana firma: DSO Kamnik
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, vstop 6. 5. 1993, odgovornost:
ostalo; Občinska skupnost socialnega
skrbstva Kamnik, izstop 6. 5. 1993.

Rg-105162

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04629 z dne 27. 2. 1997 pri subjektu
vpisa KOMISTRANS, posredniška trgo-
vina z gradbenim materialom in opremo
ter transport, d.o.o., Domžale, Mala Loka
28, sedež: Mala Loka 28, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/15319/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5579589
Firma: KOMISTRANS, trgovina, tran-

sport, storitve, d.o.o., Mala Loka 28, Dom-
žale

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1997: 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vo-
zili; 502 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, in-

štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 74.60 opravlja druž-
ba samo varovanje.

Rg-105191

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01765 z dne 9. 10. 1996 pri subjektu
vpisa DELO, časopisno in založniško pod-
jetje, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/11859/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta, predsed-
nika in nadzornika nadzornega sveta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5096049
Člani nadzornega sveta: Heybal Nives in

Koren Miran – namestnik predsednika, vsto-
pila 20. 3. 1996, in Bratina Aleksander –
predsednik, vstopil 12. 3. 1996.

Rg-105192

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02224 z dne 10. 3. 1997 pri subjektu vpi-
sa SRC INFO, Poslovne dejavnosti, d.o.o.,
sedež: Železna cesta 18, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26996/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5884837
Ustanovitelji: Blatnik Božidar, izstopil

11. 4. 1996, in Mikuž Franc, izstopil 15. 3.
1996; Brlečič Andrej, Ljubljana, Črna vas
87, vložil 277.500 SIT, Butara Melita, Ljub-
ljana, Trnovski pristan 12, vložila 210.000
SIT, Kikelj Boris, Ljubljana, Tržaška 41,
vložil 120.000 SIT, in Jerebic Rihard, Bi-
strica pri Tržiču, Kovorska 59, vložil
313.500 SIT, ki so vstopili 21. 12. 1994, ter
Žerko Ivan, Mengeš, Mlakarjeva 44, Trzin,
vložil 375.000 SIT; ki je vstopil 15. 11.
1994 - odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-105193

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04372 z dne 3. 3. 1997 pri subjektu vpisa
GRADBENA DRUŽBA VIČ, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Tbilisijska 81, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/22033/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5742137
Osnovni kapital: 90,100.222,13 SIT
Ustanovitelj: Obremajer Janez, Ljublja-

na, Splitska 10, vstop 22. 3. 1995, vložek
90,100.222,13 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.
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Rg-105195

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04626 z dne 27. 2. 1997 pri subjektu
vpisa NATALI KOLOUJENKO, družba
za trgovino, posredovanje in storitve, k.d.,
Ljubljana,  sedež:  Kunaverjeva  3,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26852/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, deležev, usta-
noviteljev, dejavnosti in zastopnikov ter
spremembo imena in priimka komplemen-
tarja s temile podatki:

Matična št.: 5913489
Firma: NATALI COLUJENCO, druž-

ba za trgovino, posredovanje in storitve,
k.d., Ljubljana

Skrajšana firma: NATALI COLUJEN-
CO, k.d., Ljubljana

Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelja: Colujenco Valeriu, vstopil

8. 9. 1995, vložil 1.000 SIT, ki odgovarja s
svojim premoženjem, in Colujenco Evghe-
nia, vstopila 4. 9. 1996, vložila 1.000 SIT, ki
ne odgovarja, oba iz Čelabinska, Puškina 28.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Colujenco Valeriu, imenovan 8. 9.
1995, ki zastopa družbo brez omejitev, in
prokuristka Colujenco Evghenia, imenova-
na 4. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1997:
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-105196

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05143 z dne 17. 3. 1997 pri subjektu
vpisa WANG, d.o.o., podjetje za servis,
proizvodnjo in trgovino, Ljubljana, se-
dež: Lepodvorska 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19153/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5652618
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997:

3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3310 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-105198

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05562 z dne 14. 3. 1997 pri subjektu
vpisa RIPAK PLUS, družba za proizvod-
njo in trženje, d.o.o., Medvode, sedež:
Zgornje Pirniče 123, 1215 Medvode, pod
vložno št. 1/28232/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in njihovih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5959012
Ustanovitelja: Ribič Edvin, vstopil

17. 7. 1996, vložil 700.000 SIT, in Ribič
Sašo, vstopil 22. 10. 1996, vložil 400.000
SIT, oba iz Medvode, Zgornje Priniče 123,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-105199

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/0617 z dne 12. 3. 1997 pri subjektu vpisa
K4, d.o.o., podjetje za trgovino in stori-
tve, Ljubljana, sedež: Jakčeva 39, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19466/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža in naslova ustanovitelja ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5672791
Firma: SAM-IS, d.o.o., podjetje za tr-

govino in storitve
Skrajšana firma: SAM-IS, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Molniške

čete 13
Ustanovitelja: Kalabič ismet in Sadiko-

vič Samira, oba iz Ljubljane, Ulica Mol-
niške čete 13, vstopila 20. 6. 1994, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-

njem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51350 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 52330 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
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čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 71100 Daja-
nje avtomobilov v najem.

Rg-105202

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06132 z dne 10. 3. 1997 pri subjektu
vpisa ELCOS, Elektrotehnično podjetje –
proizvodnja, servis, trgovina in zastopa-
nje tujih firm, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Zaloška 153, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03771/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5840937
Ustanovitelja: Kos Marjan, izstopil 23.

10. 1996; Posedi Kos Jadranka, Ljubljana,
Marinkov trg 7, vložila 1,490.000 SIT, in
ELCOS, Elektrotehnično podjetje, proizvod-
nja, servis, trgovina in zastopanje tujih firm,
d.o.o., Ljubljana, Zaloška 153, vložil 10.000
SIT – vstopila 30. 8. 1994, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-105203

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06744 z dne 20. 3. 1997 pri subjektu
vpisa TRANSALP TRADE, podjetje za
trgovino in posredovanje, d.o.o., Tavčar-
jeva 2, Ljubljana, sedež: Tavčarjeva 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/14818/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in deleža
ustanovitelja, zastopnika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5552621
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Gorišek Vanja, Ljublja-

na, Mrharjeva 15, vstop 1. 12. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bertoncelj Martin, Ljubljana, Ko-
pališka 4, imenovan 25. 11. 1996, kot na-
mestnik direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2522 Proizvodnja em-

balaže iz plastičnih mas; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlina-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-105205

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06922 z dne 3. 3. 1997 pri subjektu vpisa
ERGO TRADE, izvoz, uvoz, zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, WTC, Dunajska 156,
sedež: Dunajska 156, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14183/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in druž-
benikov, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo firme s temile podatki:

Matična št.: 5543843
Firma: ERGO TRADE, izvoz, uvoz, za-

stopanje, d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 3
Sedež: 1000 Ljubljana, Cankarjeva 3
Ustanoviteljica: Verbič Stanislava, Ljub-

ljana, Trubarjeva cesta 81, vstop 22. 11.
1991, vložek 4,912.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Marinc Aleš, izstop 10. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1997: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2612 Oblikovanje in
obdelava ravnega stekla; 2615 Proizvodnja
in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehnič-
nih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2624
Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6024
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Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-105207

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06958 z dne 17. 3. 1997 pod št. vložka
1/29026/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5997496
Firma: BIO – HIRON, Center za alter-

nativno medicino, d.o.o., Ljubljana, Žu-
pančičeva 8

Skrajšana firma: BIO – HIRON, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Župančičeva 8
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Vedrana, Križev-

ci, Tomislavova 80, vložila 600.000 SIT, in
Kušec Emil, Križevci, Bana Jelačića 11, vlo-
žil 1,000.000 SIT – vstopila 4. 12. 1996,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žnidarič Helena, Kamnica, Na pro-
du 15, Bresternica, imenovana 4. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997:
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 15860 Predelava čaja in kave; 15980
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 24520 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 24630 Proizvodnja ete-
ričnih olj; 33100 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 51370 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;

55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 85142 Alternativne oblike zdrav-
ljenja; 93030 Druge storitve za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-105208

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06986 z dne 3. 2. 1997 pod št. vložka
1/28869/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5997534
Firma: SIPN – GOSTIČ, storitve in sve-

tovanja
Skrajšana firma: SIPN – GOSTIČ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 103
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Gostič Marko, in Kirn Go-

stič Mojca, oba iz Ljubljane, Kumanovska
ulica 1, vstopila 12. 12. 1996, vložila po
5.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gostič Marko, imenovan 12. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1997: 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasader-
ska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52500 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 60220 Storitve tak-
sistov; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-

raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92340 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-105209

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07080 z dne 10. 3. 1997 pri subjektu
vpisa  GOMBOC,  gradbeno  podjetje,
d.o.o., sedež: Na brežini 5, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/07344/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5385369
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska ce-

sta 55c
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997: 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 objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje.

Rg-105210

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07097 z dne 19. 3. 1997 pri subjektu
vpisa RIZA, trgovina na debelo in drob-
no, d.o.o., Ljubljana, Cesta dveh cesarjev
104/V, sedež: Cesta dveh cesarjev 104/V,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/27863/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5936438
Firma:  RIZA,  trgovina  na  debelo  in

drobno, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov trg 15

Rg-105215

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00404 z dne 17. 3. 1997 pri subjektu
vpisa  FOTOSVET,  Trgovsko  podjetje
uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Leta-
liška 33, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16042/00 vpisalo v sodni register tega so-
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dišča spremembo ustanovitelja s temile po-
datki:

Matična št.: 5572339
Ustanovitelj: AUTRACO HOLDING,

G.M.B.H., izstop 17. 12. 1996; FIRUMU
HOLDING EUROPE CENTRAL & EAST
AKTIENGESELLSCHAFT, Wiener Neu-
dorf, Avstrija, Griesfeldstrasse 15, vstop 17.
12. 1996, vložek 7,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-105217

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00417 z dne 12. 3. 1997 pri subjektu
vpisa SPENTER, podjetje za turizem, go-
stinstvo in trgovino, d.o.o, Matija Blejca 1,
Kamnik, sedež: Matija Blejca 1, 1240 Kam-
nik, pod vložno št. 1/10490/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, družbeni-
kov, njihovih deležev in zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5454514
Firma: SPENTER, podjetje za turizem,

gostinstvo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: SPENTER, d.o.o.
Sedež: 1218 Komenda, Podboršt 27a
Osnovni kapital: 2,446.000 SIT
Ustanovitelja: Jurgec Dani in Jurgec

Zdenko, oba iz Komende, Podboršt pri Ko-
mendi 27a, vstopila 16. 1. 1997, vložila po
1,223.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta; Močnik Milan, izstopil 16. 1. 1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jurgec Dani in družebnik Jurgec Zden-
ko, imenovana 16. 1. 1997, zastopata druž-
bo brez omejitev; direktor Močnik Milan,
razrešen 16. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost 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 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.

Rg-105518

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00514 z dne 27. 2. 1997 pod št. vložka
1/28968/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1124943
Firma:  GC  TRADE,  posredovanje  v

prometu storitev, d.o.o.
Skrajšana firma: GC TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Komenskega 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zver Tomaž, Brezovica, Na

Grivi 32, Dragomer, vstop 21. 1. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zver Tomaž, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Zver Jožef, oba z Bre-
zovice, Na Grivi 32, Dragomer, imenovana
21. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1997: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0142 Storitve za živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;

5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7470 Čiščenje stavb; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-105222

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00595 z dne 17. 3. 1997 pri subjektu
vpisa AGROTON, export-import, trgovi-
na in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana,
Krimska  11,  sedež:  Krimska  11,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20144/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5699045
Firma: AGROTON, export-import, tr-

govina in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana,
Tržaška 359

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 359

Rg-105224

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00616 z dne 17. 3. 1997 pri subjektu
vpisa HADŽIĆ IN HADŽIĆ, d.n.o., trgo-
vina, marketing, storitve, Zaloška 236,
Ljubljana, sedež: Zaloška 236, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22942/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev in zastopnikov
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5784816
Firma: HUKANOVIĆ & HADŽIĆ, tr-

govina, marketing, storitve, d.n.o.
Skrajšana  firma:  HUKANOVIĆ  &

HADŽIĆ, d.n.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Koroška 24
Ustanovitelja: Hukanović Alvir, Prijedor,

Andže Knežević št. 20, in Hadžič Alvira,
Dortmund, Nemčija, Johannisborn 14, vsto-
pila 7. 1. 1997, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem; Hadžič Elvis in Ha-
džič Adis, izstopila 7. 1. 1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Hukanović Alvir in Hadžič Alvira,
imenovana 7. 1. 1997, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
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Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 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 do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo 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 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;

55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-105227

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01041 z dne 18. 3. 1997 pod št. vložka
1/29036/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1126008
Firma: MOTO SET LENČEK, Lukovi-

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

odgovornostjo
Sedež: 1225 Lukovica, Prevoje 33
Ustanoviteljici: Lenček Špela in Lenček

Zofija, obe iz Lukovice, Prevoje 33, vstopili
27. 1. 1997, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lenček Špela, imenovana 27. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1997: 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 opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-105245

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05296 z dne 24. 3. 1997 pri subjektu
vpisa SLOVENIJALES SMP, družba za
mednarodno posredovanje blaga, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska cesta 22, sedež: Du-
najska cesta 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/13567/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5526647
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Osterc Andrej, razrešen 10. 10.
1996; zastopnik Kolar Feliks, Domžale, De-
pala vas 6, imenovan 11. 10. 1996 kot v.d.
poslovodja – v.d. direktorja družbe zastopa
družbo neomejeno, razen pri sklepanju na-
slednjih pogodb: 1. pogodb o nakupu, pro-
daji ter obremenitvi nepremičnin, ki jih skle-
pa po predhodnem soglasju ustanovitelja; 2.
pogodb o prometu blaga in storitev nad
vrednostjo 500.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije, ki jih sklepa po predhodnem soglasju
ustanovitelja; 3. pogodb o nakupu in prodaji
osnovnih sredstev ter drugih vlaganjih, ka-
tere sklepa po predhodnem soglasju ustano-
vitelja; 4. pogodb o najemanju in dajanju
kratkoročnih kreditov in garancijskih po-
godb nad vrednostjo 100.000 DEM v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, ki jih sklepa po predhodnem so-
glasju ustanovitelja; 5. pogodb o najemanju
in dajanju dolgoročnih kreditev in garancij-
skih pogodb, ki jih sklepa po predhodnem
soglasju ustanovitelja.

Rg-105246

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00081 z dne 24. 3. 1997 pri subjektu
vpisa PRENOVA, Obrtna zadruga, z.o.o.,
Ljubljana, Stanežiče 39, sedež. Stanežiče
39, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01919/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5269580
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kovač Stane, razrešen 31. 10. 1996;
zastopnik Draksler Rafael, Ljubljana, Mal-
narjeva ul. 3, imenovan 1. 11. 1996 kot
predsednik zastopa zadrugo brez omejitev.

Rg-105247

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06403 z dne 20. 3. 1997 pod št. vložka
1/29045/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zasebni zavod s temile podatki:

Matična št.: 5996562
Firma: VRTEC NAZARET
Skrajšana firma: VRTEC NAZARET
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1119 Ljubljana, Mekinčeva 12
Ustanoviteljica: Družba Marijinih sester,

Ljubljana, Mekinčeva 12, vstop 9. 12. 1996,
odgovornost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Makše Milena, s. Irma, Ljubljana,
Mekinčeva 12, imenovana 9. 12. 1996 kot
ravnateljica zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1997: 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol.

Rg-105248

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01457 z dne 20. 3. 1997 pri subjektu
vpisa BOH & FICKO, trgovina z živilski-
mi in neživilskimi izdelki, d.o.o., Kranj-
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čeva 26, 1000 Ljubljana, sedež: Kranjče-
va 26, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19910/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, družbenika in za-
stopnika ter spremembo deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5665400
Firma: M-BOH, trgovina z živilskimi

in neživilskimi izdelki, d.o.o., Kranjčeva
26, 1000 Ljubljana

Skrajšana firma: M-BOH, d.o.o., Ljub-
ljana

Ustanovitelj: Ficko Jožef, izstop 6. 2.
1997; Boh Mirko, Ljubljana, Jarška 71,
vstop 29. 9. 1992, vložek 136,542.078 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Ficko Jožefu, ki je bil razrešen
6. 2. 1997.

Rg-105249

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05211 z dne 20. 3. 1997 pri subjektu
vpisa MERCATOR-OPTIMA, inženiring,
d.o.o., sedež: Breg 14, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/11747/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sprememo članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5473802
Člani nadzornega sveta: Gala Peter in

Jeraj Dušan, vstopila 10. 6. 1996; Ponikvar
Alojzij Dimitrij in Pavlovčič Marko, izsto-
pila 10. 6. 1996.

Rg-105250

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01495 z dne 17. 3. 1997 pri subjektu
vpisa LITIJSKA MESARIJA, družba za
proizvodnjo in konzerviranje mesa, d.d.,
Šmartno pri Litiji, sedež: Slatna 1, 1270
Šmartno pri Litiji, pod vložno št.
1/05946/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pripojitev Litijske mesarije, d.d., s te-
mile podatki:

Matična št.: 5066760
Pripojitev LITIJSKE MESARIJE, d.d.,

Šmartno pri Litiji (1/14202/00) na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 19. 6. 1995.

Rg-105254

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00289 z dne 19. 3. 1997 pod št. vložka
1/29040/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1121219
Firma: ZASVET, veterinarska posta-

ja, d.o.o., Izlake, Izlake 48
Skrajšana firma: ZASVET, d.o.o., Izla-

ke, Izlake 48
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1411 Izlake, Izlake 48
Osnovni kapital: 6,920.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Hrastnik, Hrast-

nik, Pot Vitka Pavliča 5, vložila 140.000
SIT, Občina Trbovlje, Trbovlje, Leninov
trg 4, vložila 200.000 SIT, Občina Zagorje
ob Savi, Zagorje, Cesta 9. avgusta 5, vloži-
la 200.000 SIT, Sklad RS za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vložila 1,910.000
SIT, Kelc Romana, Celje, Na Otoku 9, vlo-

žila 100.000 SIT, Jecl Marija, Celje, Zgor-
nja Hudinja 19, vložila 120.000 SIT, Šiko-
vec Štefka, Izlake, Valvasorjeva 1, Podli-
povica, vložila 510.000 SIT, Ostrovršnik
Alenka, Hrastnik, Novi log 15, vložila
280.000 SIT, Pokorn Matjaž, Izlake, Mlin-
še 19, vložil 1,020.000 SIT, Soran Iztok,
Izlake 48, vložil 1,060.000 SIT, Pokorn
Elizabeta, Izlake, Mlinše 19, vložila
1,060.000 SIT, Dolšina Andrej, izlake 48,
vložil 320.000 SIT – vstopili 3. 7. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pokorn Matjaž, imenovan 3. 7. 1996
kot začasni direktor zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Šikovec Štefka,
Soban Iztok in Pokorn Elizabeta, vstopili
3. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1997:
0142 Storitve za živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 2215 Drugo založništvo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 73103 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju kmetijstva in so-
rodnih dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 8520 Veterinarstvo.

Rg-105255

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00816 z dne 19. 3. 1997 pri subjektu
vpisa KD NET, mrežni marketing, sveto-
vanje in izobraževanje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27303/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5926521
Firma: KD NET, premoženjsko sveto-

vanje, d.o.o.
Skrajšana firma: KD NET, d.o.o.

Rg-105259

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05796 z dne 17. 3. 1997 pod št. vložka
1/29029/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 5985854
Firma:  SLOVENSKI  GLEDALIŠKI

MUZEJ
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Mestni trg 17
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

vstopila 1. 8. 1996, odgovornost: odgovarja
do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kavčič Bojan, Ljubljana, Križev-
niška 14, imenovan 19. 8. 1996, kot v.d.
direktorja zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 73202 Raziskovanje in
eskperimentalni razvoj na področju huma-
nistike; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov,
muzejev in druge kulturne dejavnosti; 92521
Dejavnost muzejev.

Slovenski gledališki muzej je pravni na-
slednik zavoda Slovenskega gledališkega in
filmskega muzeja (1/21226/00), ustanovljen
je po sklepu Vlade RS z dne 1. 8. 1996
(Ur.l. 45/96).

Rg-105260

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00997 z dne 14. 3. 1997 pri subjektu
vpisa MELAMIN, kemična tovarna, d.d.,
Kočevje, sedež: Tomšičeva ul. 9, 1330 Ko-
čevje, pod vložno št. 1/00550/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo da-
tuma zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5034043
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kozinc Marjan, Kočevje, Ulica hero-
ja Merinclja št. 20, razrešen in ponovno ime-
novan 30. 1. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-105262

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00100 z dne 17. 3. 1997 pod št. vložka
1/29027/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1121049
Firma:  VZGOJNOVARSTVENI  ZA-

VOD BOROVNICA
Skrajšana firma: VVZ BOROVNICA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1353 Borovnica, Paplerjeva 5
Osnovni kapital: 27,386.423 SIT
Ustanoviteljica: Občina Borovnica, Bo-

rovnica, Paplerjeva 22, vstop 14. 11. 1996,
odgovornost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Ocepek Marija, Borovnica, Cerko-
va 9, imenovana 14. 11. 1996, kot v.d. rav-
nateljice zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997: 5551
Storitve menz; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 80101 Dejavnost vrtcev in predšol-
sko izobraževanje.

Rg-105263

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05263 z dne 17. 3. 1997 pri subjektu
vpisa ISKRA SEM, Elementi za elektro-
niko, d.o.o., Ljubljana, Cesta dveh cesar-
jev 403, sedež: Cesta dveh cesarjev 403,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/04832/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5045886
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Marinč Martin, razrešen 15. 10. 1996;
direktor Hribar Franci, Grosuplje, Ponova
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vas 8, imenovan 15. 10. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-105265

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01336 z dne 18. 3. 1997 pri subjektu
vpisa LJUBLJASNKA ZAVAROVALNI-
CA, D.D., LJUBLJANA, sedež: Vojkova
48,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/09815/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in za-
stopnika, člane uprave in spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5186684
Firma: GENERALI SKB, Zavaroval-

nica, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: GENERALI SKB, d.d.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Kržičeva ulica 3
Osebe, pooblaščene za zastopanje: gene-

ralni direktor Baumgartner Christoph, Wein,
Wegelergasse 6, imenovan 9. 10. 1996, ter
člana uprave Andree Prosenc Tjaša, Ljub-
ljana, Wolfova 1, imenovana 9. 10. 1996,
Bizjak Franjo, Ljubljana, Kotnikova ulica
12, imenovan 18. 12. 1996 – družbo neome-
jeno zastopata dva člana uprave ali po en
član uprave skupaj z enim prokuristom; za-
stopnica Ferlin Samsa Danica in direktor
Vivoda Anton, razrešena 9. 10. 1996.

Člani nadzornega sveta: Bizjak Franjo,
Markič Alenka, Kardelj Bojan in Pavliha
Marko, izstopili 9. 10. 1996; Nerad Ivan,
Gerbec Franci, dr. Karner Dietrich, dr.
Goertz Georg in Swoboda Josef, vstopili 9.
10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1997: 6602
Dejavnost pokojninskih skladov.

Sprememba statuta z dne 25. 2. 1997.

Rg-105266

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01397 z dne 17. 3. 1997 pod št. vložka
1/29028/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1191551
Firma: SOPIC, inženiring, finančne sto-

ritve in gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SOPIC, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg republike 3
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelja: SOPIC INEVESTIS-

SMENT SOCIETE ANONYME, Tarbes, 5,
Cours Gambetta, vložil 6,500.000 SIT, in
LB-TRADING TRGOVSKA DRUŽBA,
d.o.o., Ljubljana, Trg republike 3, vložila
3,500.000 SIT, vstopila 29. 1. 1997, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Valas Tone, Ljubljana, Hudourniška
pot 45, in Lecouls Jean, Biarritz, 21 Bis Rue
Edouard VII, imenovana 29. 1. 1997, vsak
od njiju predstavlja in zastopa družbo skup-
no z drugim direktorjem družbe, če pa vred-
nost pravnega posla oziroma prevzete ob-
veznosti ne presega zneska 1,000.000 SIT,
predstavljata in podpisujeta za družbo posa-
mično. Direktorja potrebujeta soglasje
skupščine družbe za naslednje posle: pri-

dobivanje, odtujevanje in obremenjevanje
nepremičnin; investicije, ki po načinu, ob-
segu in porabi niso pokrite z letnim prora-
čunom; vzpostavitev novih in prenehanje
obstoječih bančnih povezav; najemanje po-
sojil in kreditov, ki niso pokriti z odobrenim
letnim proračunom; odobritev posojil in kre-
ditov, ki ne spadajo v običajni poslovni pro-
met; prevzemanje poroštev in drugih ob-
veznosti; določanje splošnih osnov poslov-
ne politike in sprememba poslovnih pogo-
jev; sklepanje, spreminjanje in prenehanje
pogodb o zastopanju, okvirnih pogodb o na-
bavi in dobavi blaga, pogodb o najemu, za-
kupu ali drugih pogodb, če to ne spada v
navaden obseg poslovanja in pogodb z vo-
dilnimi delavci.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-105271

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07008 z dne 13. 3. 1997 pod št. vložka
1/29017/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1121138
Firma:  KNJIŽNICA  DR.  MARJE

BORŠNIK BOROVNICA
Skrajšana firma: KNJIŽNICA BOROV-

NICA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1353 Borovnica, Paplerjeva 23
Osnovni kapital: 24,360.360 SIT
Ustanoviteljica: Občina Borovnica, Bo-

rovnica, Paplerjeva 22, vstop 14. 11. 1996,
odgovornost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Brezovar Zlata, Borovnica, Laze
46 pri Borovnici, imenovana 14. 11. 1996,
kot v.d. direktorja zastopa knjižnico brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1997:
92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-105272

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00976 z dne 13. 3. 1997 pri subjektu
vpisa ADRIAPLIN, Podjetje za distribu-
cijo zemeljskega plina, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25697/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-

bo zastopnika, družbene pogodbe in naziva
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5865379
Ustanovitelj: GEOPLIN, d.o.o., Ljublja-

na, Cesta Ljubljanske brigade 11, vstop 8.
7. 1994, vložek 11,550.000 SIT,odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Daneo Eduardo, razrešen 31. 7.
1996; direktor Cervetti Alberto San Mauro
Torino, Dei Mille 3, imenovan 31. 7. 1996,
ima neomejena pooblastila za zastopanje in
sklepanje pravnih poslov do vključno USD
60.000 v tolarki protivrednosti, za večje zne-
ske pa potrebuje odobritev skupščine.

Sprememba družbene pogodbe z dne
31. 7. 1996.

Rg-105274

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06596 z dne 10. 3. 1997 pri subjektu
vpisa  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,  FA-
KULTETA ZA POMORSTVO IN PRO-
MET,  sedež:  Pot  pomorščakov  4,  6320
Portorož, pod vložno št. 1/01566/22 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5085063025
Skrajšana firma: UL FPP

Rg-105275

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02406 z dne 10. 3. 1997 pri subjektu
vpisa EUROCOMPUTER SYSTEMS, in-
formacijski inženiring in zastopstva,
d.o.o., sedež: Vojkova 50, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10985/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5461294
Ustanovitelj: KOMPAS CONSUL-

TING, d.d., izstopil 23. 4. 1996, in Lasič
Iztok, izstopil 16. 4. 1996; ECS, d.o.o.,
Ljubljana, Vojkova 50, vstopil 28. 11.
1994, vložil 63,960.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-105278

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06929 z dne 10. 3. 1997 pri subjektu
vpisa LASSANA, Frizersko podjetje, d.d.,
sedež: Cankarjeva ulica 3, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00312/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo kapita-
la, dejavnosti, članov nadzornega sveta in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5067430
Osnovni kapital: 33,618.000 SIT
Članica nadzornega sveta: Lampreht Ja-

na, izstopila 11. 12. 1996; Kavčnik Olga,
vstopila 11. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997: 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba statuta z dne 11. 12. 1996.
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Rg-105280

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03872 z dne 6. 3. 1997 pri subjektu vpisa
DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE, p.o.,
sedež: Cesta talcev 7, 1230 Domžele, pod
vložno št. 1/00977/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz p.o. v
javni zavod, spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, datuma in obsega pooblastil ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5049652
Firma: DOM UPOKOJENCEV DOM-

ŽALE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež. 1230 Domžale, Karantanska 5
Ustanoviteljica: Skupščina občine Dom-

žale, izstop 6. 5. 1993; Republika Slovenija,
vstop 6. 5. 1993, odgovornost: odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gostinčar Franc, Dol pri Ljubljani,
Vinje 27, ki od 15. 2. 1994 zastopa dom
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997: 551
Dejavnost hotelov; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 8512 Izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost; 8531 Institucional-
no socialno varstvo; 8532 Izvajanje social-
novarstvenih programov in storitev; 930
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-105282

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01698 z dne 12. 3. 1997 pri subjektu
vpisa AMAKO, PODJETJE za trgovino,
posredovanje in zastopanje, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Podlipoglav 33, 1211¸Ljub-
ljana-Dobrunje, pod vložno št. 1/12053/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
firme, sedeža in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5312868
Firma: AMAKO, podjetje za trgovino,

posredovanje in zastopanje, d.o.o., Vrh-
nika

Skrajšana firma: AMAKO, d.o.o., Vrh-
nika

Sedež: 1360 Vrhnika, Stara cesta 7
Ustanovitelj: Vrevc Andrej, Ljubljana,

Porentova 5, vstop 14. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrevc Andrej, imenovan 14. 12. 1989,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-105283

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03644 z dne 12. 3. 1997 pri subjektu
vpisa AL, inženiring, podjetje za izgrad-
njo objektov,  d.o.o.,  sedež:  Salendrova
6/II,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/03477/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5313511
Firma:  AL,  inženiring,  managment,

consulting, d.o.o.
Skrajšana firma: AL, d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatinova 2
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1997: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6110 Pomorski promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-105285

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05877 z dne 12. 3. 1997 pri subjektu
vpisa LUXURIA, d.o.o., stotorve in trgo-
vina, Tržaška 36, Ljubljana, sedež: Tr-
žaška 36, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05821/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, firme, ustanovite-
ljev in zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5355257
Firma: LUXURIA, storitve in trgovi-

na, d.o.o., Sternenova 8, Ljubljana
Skrajšana firma: LUXURIA, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Sternenova 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelji: Flegar Rado, vstopil
25. 12. 1989, in Flegar Kristijan, vstopil 19.
7. 1996, oba iz Ljubljane, Jakčeva ulica 8,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata; Janislav Peter Tacol in Mršnik
Ivan, izstopila 19. 7. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fle-
gar Rado, razrešen 19. 7. 1996 kot direktor
in imenovan za zastopnika, ki kot namest-
nik direktorja zastopa družbo brez omeji-
tev, in zastopnik Flegar Kristijan, imenovan
19. 7. 1996, ki kot pomočnik direktorja za-
stopa družbo brez omejitev; direktor Mr-
šnik Ivan in zastopnik Janislav Peter Tacol,
razrešena 19. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1997: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 731 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 804 Izo-
braževanje odraslih in drugo izobraževanje;
921 Filmska in videodejavnost; 924 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 930 Druge storitve-
ne dejavnosti.

Rg-105286

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01377 z dne 7. 3. 1997 pri subjektu
vpisa GRADIS, inženiring, d.d., sedež:
Letališka 33, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07596/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva – tipa zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5228140
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kosi-

ter Franc, Maribor, Slovenska 31, razrešen
25. 11. 1996 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-105287

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00591 z dne 7. 3. 1997 pri subjektu vpisa
AC LEASING, finančni zakup, d.o.o., se-
dež: Allendejeva 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28201/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5952310
Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1997: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
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no opremo za motorna vozila; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje.

Rg-105290

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00301 z dne 6. 3. 1997 pod št. vložka
1/28988/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1123912
Firma: RD PLUS, družba za svetova-

nje, inženiring in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tomšičeva 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Razvojna družba, d.d.,

Ljubljana, Tomšičeva 3, vstop 10. 1. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jeločnik Tomaž, Vrhnika, Opekarska
c. 6, imenovan 10. 1. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-

govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi 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 drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi 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 zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-105291

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05742 z dne 6. 3. 1997 pod št. vložka

1/28989/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5985676
Firma: AS TRIGLAV, Servis in trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: AS TRIGLAV, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Verovškova n.h.
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelji: AS DOMŽALE – SERVIS

IN TROVINA, d.o.o., Domžale, Ljubljan-
ska 1, vložil 1,200.800 SIT, Jeras Rafael,
Domžale, Fajfearjeva 10, vložil 150.100
SIT, in Planinc Jožko, Moravče, Vrhpolje
pri Moravčah 27, vložil 150.100 SIT – vsto-
pili 29. 10. 1996, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Planinc Jožko, imenovan 29. 10.
1996, zastopa družbo z omejitvijo, da mora
pridobiti soglasje nadzornega sveta: za pri-
dobivanje in odsvojitev nepremičnin; za na-
jemanje in dajanje posojil nad 50.000 DEM
v tolarski protivrednosti; za sklepanje po-
godb iz redenga poslovanja družbe v tolar-
ski protivrednosti nad 50.000 DEM.

Člani nadzornega sveta: Gognjavec Dar-
ko, jeras Rafael in Prek Vlado, vstopili 29.
10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997: 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
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jetniško in poslovno svetovanje; 9000 Sto-
ritve javne higiene; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov.

Rg-105293

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00312 z dne 5. 3. 1997 pri subjektu vpisa
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in in-
ženiring, sedež: Hajdrihova 4, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00551/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov in članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5075696
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Vidmar Milan, razrešen 1. 1. 1997;
generalni direktor Mikoš uroš, Ljubljana,
imenovan 1. 1. 1997, in zastopnik Korošec
Vekoslav, Ljubljana, Ilirska 16, ki od 1. 1.
1997 kot namestnik glavnega direktorja za-
stopa družbo brez omejitev.

Član nadzornega sveta: Kmetec Jasna in
Kimovec Janez, namestnik člana, izstopila
11. 7. 1996; Kimovec Janez, vstopil 11. 7.
1996.

Rg-105295

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05761 z dne 3. 3. 1997 pri subjektu vpisa
AA LIPA, GOSTINSKO TURISTIČNO
PODJETJE, P.O., sedež: Celovška 264,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01479/00
vpisalo v sodni register tega sodišča last-
ninsko peoblikovanje, spremembo firme,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapita-
la, dejavnosti in tipa zastopnika, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5094429
Firma: AA LIPA, gostinstvo, turizem,

trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AA LIPA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 32,610.000 SIT
Ustanovitelji: Aldžić Hamida, Ljublja-

na, Podjunska 21, vložila 440.000 SIT, Bal-
tić Rasema, Ljubljana, Brilejeva 4, vložila
130.000 SIT, Boh Jana, Ljubljana,
Glinškova pl. 16, vložila 560.000 SIT, Ce-
ner Sonja, Ljubljana, C. Komandanta Sta-
neta 9, vložila 440.000 SIT, Čankušić Zu-
mra, Ljubljana, Ljubeljska 24, vložila
450.000 SIT, Dolničar Jože, Ljubljana, C.
Andreja Bitenca 130, vložil 560.000 SIT,
Drljepan Jure, Domžale, Ljubljanska 91,
vložil 910.000 SIT, Ferbežar Marija, Ljub-
ljana, Brilejeva 13, vložila 90.000 SIT, Hor-
vat Kata, Ljubljana, Glinškova pl. 10, vloži-
la 220.000 SIT, Ivančič Štefka, Ljubljana,
Pavšičeva 4, vložila 550.000 SIT, Jakšič
Marinka, Domžale, jesenova ul. 16, vložila
730.000 SIT, Jemec Suzana – Marija, Ra-
domlje, Prečna ul. 7, vložila 500.000 SIT,
Jenko Saša, Ig 346, vložila 580.000 SIT,
Jozić Anđelka, Ljubljana, Gašperšičeva 6,
vložila 100.000 SIT, Kokot Dragana, Ljub-
ljana, Podmilščakova 44, vložila 500.000
SIT, Koljenović Remzija, Ljubljana, Voj-
kova 73, vložila 450.000 SIT, Koren Josip,
Ljubljana, Celovška 269, vložil 550.000
SIT, Kotar Andrej, Trebnje, šentlovrenc 15,

vložil 100.000 SIT, Kučan Haseda, Ljublja-
na, Brilejeva 12, vložila 490.000 SIT, Meh-
le Danica, Ljubljana, Gospodinjska 23, vlo-
žila 80.000 SIT, Mikložič Olga, Ljubljana,
Matjaževa 1, vložila 110.000 SIT, Miluti-
nović Sima, Ljubljana, Postojnska 11, vlo-
žil 550.000 SIT, Ovces Andrej, Ljubljana,
Černetova 29, vložil 580.000 SIT, Perković
Ivanka, Ljubljana, Resljeva 25, vložila
460.000 SIT, Planina Boštjan, Preserje, Pre-
valje pod Krimom 18, vložil 620.000 SIT,
Podržaj Alenka, Ig 194c, vložila 550.000
SIT, Pretnar Majda, Ljubljana-Šentvid, Ar-
kova 4, vložila 200.000 SIT, Ravnikar
Franc, Moravče, Zalog 23, vložil 300.000
SIT, Rejec Srečko, Grosuplje, Metelkov
dvor 10, vložil 590.000 SIT, Rogelj Jože,
Ljubljana, Celovška 269, vložil 120.000
SIT, Roglič Stane, Ljubljana, Kuzmičeva 5,
vložil 530.000 SIT, Sadilek Zinka, Ljublja-
na, Kašeljska 88, vložila 410.000 SIT, Sale-
šević Muharema, Ljubljana, Študentovska
11, vložila 210.000 SIT, Stanivuk Dušanka,
Ljubljana, Ulica Pregnancev 10, vložila
520.000 SIT, Stubelj Majda, Ljubljana, Pr-
žanjska 8, vložila 600.000 SIT, Sulejmana-
gić Semira, Ljubljana, Za Progo 11a, vloži-
la 80.000 SIT, Šventner Frančiška, Ljublja-
na, Kodrova 23, vložila 210.000 SIT, Tomić
Olga, Ljubljana-Šentvid, Prušnikova 29,
vložila 200.000 SIT, Trobec Tatjana, Ljub-
ljana, Ul. Bratov Učakar 34, vložila 110.000
SIT, Turjačanin Živka, Ljubljana, Černeto-
va 6, vložila 480.000 SIT, Zukić Fadila,
Ljubljana, Smrekarjeva 8, vložila 100.000
SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Ko-
lodvorska ulica 15, vložil 4,830.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad,d.d., Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 3,260.000 SIT, in
Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 8,560.000
SIT – vstopili 4. 9. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Drljepan Jure, Domžale, Ljubljanska
91, razrešen in ponovno imenovan 4. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1997: 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-

javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9271 Prirejanje
iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP 00741/00690 –
1996/ASA z dne 11. 11. 1996.

Rg-105297

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17625 z dne 3. 3. 1997 pri subjektu vpisa
ISKRA VARJENJE, Podjetje za inženi-
ring in proizvodnjo varilne opreme, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 21/C-1, sedež: Stegne
21/C-1, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07958/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5400023
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1997: 2940

Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-105299

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01028 z dne 3. 3. 1997 pri subjektu vpisa
SONČEN DOM, podjetje za gospodarje-
nje z neprofitnimi stanovanji za invalidne
osebe, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trebinjska
13,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/25385/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5841968
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1997: 4521

Splošna gradbena dela; 7010 Poslovanje z
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lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 85312 Dejavnost posebnih socialno-
varstvenih zavodov za odrasle.

Rg-105302

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06514 z dne 28. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa USNJE PLAST, proizvodnja in trgovi-
na na debelo in drobno, p.o., Ljubljana,
Komenskega 22, sedež: Komenskega 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02205/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, osnovni kapital, firmo,
spremembo zastopnika, deleža in ustanovite-
ljev, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5034906
Firma: USNJE PLAST, proizvodnja in

trgovina na debelo in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: USNJE PLAST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 15,798.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slove-

nije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova
28, vložil 8,824.000 SIT, Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarova-
nja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vlo-
žil 1,580.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
1,580.000 SIT, Zaplotnik Franc, Kranj, Pe-
stotnikova 4, vložil 424.000 SIT, Gale
Zdenko, Ljubljana, Litijska cesta 276c, vlo-
žil 464.000 SIT, Laznik Martin, Ljubljana,
Jarška cesta 12, vložil 240.000 SIT, Sever
Janez, Ljubljana, Neubergerjeva 10, vložil
460.000 SIT, Gradišar Mojca, Ljubljana,
Ulica sester Malavašičevih 8, vložila
380.000 SIT, Koman Terezija, Kamnik,
Svetčeva 4, vložila 420.000 SIT, Bobič Ra-
domir, Ljubljana, Pugljeva 17, vložil
420.000 SIT, Glavič Zdravko, Ljubljana,
Jakčeva 38, vložil 420.000 SIT, Krivec Lu-
cija, Ljubljana – Polje, Polje c. XII/2, vlo-
žila 300.000 SIT, Andrašec Majda, Ljub-
ljana, Bratov Učakar 100, vložila 206.000
SIT, in Andrašec Maja, Ljubljana, Bratov
Učakar 100, vložila 80.000 SIT – vstopili
9. 7. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gradišar Mojca, ki od 9. 7. 1996
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 2. 1997: 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP 827/1617 –
1996/IJS z dne 2. 12. 1996.

Rg-105304

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00106 z dne 3. 3. 1997 pri subjektu vpisa
TELEKOM SLOVENIJE, p.o., PE Ljub-
ljana, sedež: Cigaletova 10, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24624/01 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5014018
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 19

Rg-105306

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06138 z dne 19. 3. 1997 pri subjektu vpi-
sa VESTNIK TISK, trgovina na debelo in
drobno in distribucija, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Cesta v Gorice 40, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/19264/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in njihovih deležev s temile podatki:

Matična št.: 56418535
Ustanovitelja: TISAK, d.d., Zagerb, Sla-

vonska avenija 4, vložil 32,429.078 SIT, in
Harter Silvo, Domžale, Reboljeva 33, vložil
16.000 SIT – vstopila 30. 5. 1992, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Tonejec Florijan
(Cvetko), Knific Marta, Kolenc Jure, Smre-
kar Janez, Snoj Alojz, Moškerc Peter, Kra-
vanja Tomaž, Udovič Danilo, in Domitro-
vič Simon, izstopili 1. 7. 1996, ter Pristov-
šek-Felicijan Irena, izstopila 15. 1. 1997.

Rg-105397

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06578 z dne 31. 1. 1997 pod št. vložka
1/28866/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5996791
Firma:  ŠORMAZ  IN  DRUŽBENIKI,

ambulantne storitve in založništvo, k.d.
Skrajšana firma: ŠORMAZ IN DRUŽ-

BENIKI, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 5
Ustanoviteljice: Šormaz Grozdana, Ljub-

ljana, Majaronova ulica 28, vložila 9.000
SIT, ki odgovarja s svojim premoženjem,
ter Šormaz Milanka, Ljubljana, Majaronova
ulica 28, in Šormaz Ljubica, Ljubljana, Ma-
rinkov trg 12, vložili po 500 SIT, ki ne
odgovarjata – vstopile 10. 12. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šormaz Grozdana, imenovana 10.
12. 1996, kot komplementarka – direktorica
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj

prodajaln; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71402
Dejavnost videotek; 73104 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju medici-
ne; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85122 Specialistična ambulantna dejavnost;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-105398

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06569 z dne 16. 1. 1997 pri subjektu
vpisa LINIA INTERNATIONAL, trgovi-
na in zastopstvo, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26487/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:

Matična št.: 5908710
Sedež: 1000 Ljubljana, Kavčičeva 46

Rg-105418

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06418 z dne 17. 1. 1997 pod št. vložka
1/28818/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5996597
Firma: RAFI – ZOKO, računovodske

storitve, k.d.
Skrajšana firma: RAFI – ZOKO, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica 28. maja

67
Ustanovitelja: Zoko Ivan, Ljubljana, Uli-

ca 28. maja 67, vložil 10.000 SIT, in Jeraj
Franc, Ljubljana, Celovška cesta 269, vložil
1.000 SIT – vstopila 5. 12. 1996, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zoko Ivan, imenovan 5. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 1997:
28520 Splošna mehanična dela; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51700 Druga trgovina na debelo; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 72200 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-105422

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06080 z dne 10. 1. 1997 pri subjektu
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vpisa VIRUS INTERNATIONAL, podjet-
je za mednarodno in notranjo trgovino
ter inženiring, d.o.o., sedež: Nazorjeva 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/22800/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova, ustanoviteljev, deležev in
družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5748437
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 150
Ustanovitelja: Muster Blanka, Ljubljana,

Krivec 73, vstop 20. 4. 1993, vložek
1,050.000 SIT, in VIRUS INTERNA-
TIONAL, podjetje za mednarodno in notra-
njo trgovino ter inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Celovška 150, vstop 22. 11. 1996, vložek
450.000 SIT - odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo 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, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55112 Dejavnost penzionov; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 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 ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje

stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne 22.
11. 1996.

Rg-105437

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02136 z dne 28. 1. 1997 pri subjektu vpi-
sa SAM, Podjetje za komercialni inženi-
ring, d.o.o., Prelog, Pod hribom 2, sedež:
Pod hribom 2, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/06450/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev družbe SAMDOM, d.o.o.,
Žabnica, vpisana na št. reg. vl.: 1/5562/00 pri
OS Kranj s temile podatki:

Matična št.: 5363071
Pripojitev družbe SAMDOM, trgovsko

in storitveno podjetje, d.o.o., s sedežem v
Žabnici, Žabnica 68, vpisana na št. reg. vl.:
1/05562/00 pri OS Kranj, na podlagi pripo-
jitvene pogodbe z dne 31. 3. 1996.

Rg-105459

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06496 z dne 13. 2. 1997 pri subjektu
vpisa  DIOLEN,  mednarodna  trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Dolenjska 244, sedež:
Dolenjska 244, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/22864/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5748763
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Memedi Resul in prokurist Uzeiri
Đelal, razrešena 9. 12. 1996; prokurist Flor-
jančič Franc, Trzin, Mengeš, Jemčeva cesta
5a, imenovan 9. 12. 1996.

Rg-105469

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06586 z dne 5. 3. 1997 pri subjektu vpisa
OEGUSSA LJUBLJANA, Podjetje za
promet z žlahtnimi kovinami in dentalni-
mi proizvodi, d.o.o., Šišenska 4, 1000
Ljubljana, sedež: Šišenska 4, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24265/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča podaljšanje man-
data zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5782899
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Manthey Barbara, Ljubljana, Za-
dobrovška cesta 82a, razrešena in ponovno
imenovana 15. 12. 1996, zastopa družbo z
omejitvijo, da za sklenitev poslov v vred-
nosti nad 1,000.000 SIT potrebuje pisno
soglasje družbenika ali prokurista.

Rg-105472

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06905 z dne 11. 3. 1997 pod št. vložka
1/29007/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5992460
Firma: SORING, d.o.o., družba za pro-

izvodnjo kovinskih izdelkov in trgovino,
Grajska pot 12, Kočevje

Skrajšana firma: SORING, d.o.o., Ko-
čevje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1330 Kočevje, Grajska pot 12
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Škulj Frančišek, Kočevje,

Grajska pot 12, vstop 10. 12. 1996, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škulj Robert, imenovan 10. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1997: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki.

Rg-105473

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06508 z dne 11. 3. 1997 pri subjektu
vpisa  APRILE,  podjetje  za  trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska cesta
442, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25298/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanovitelja in zastopni-
ka ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5839483
Ustanovitelj: Todeschini Doardo, izstop

26. 9. 1996; Kočevar Miran, Ljubljana, Du-
najska c. 442, vstop 26. 9. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družebniku Todeschini Doardu, ki je bil raz-
rešen 26. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1997: 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
6024 Cestni tovorni promet; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 12. 1996.

Rg-105486

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00764 z dne 18. 2. 1997 pod št. vložka
1/28932/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1124510
Firma:  BENE  PISARNIŠKO  PO-

HIŠTVO, trgovinska d.o.o.
Skrajšana firma: BENE PISARNIŠKO

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kržičeva 3
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelj: BENE Gesellschaft m.b.H.,

Waidhofen an der Ybbs, Hauptplatz 1, vstop
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29. 1. 1997, vložek 6,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: proku-
rist Rauter Walter, Waidhofen a.d. Ybbs,
Waldstrasse 5, in direktor Rozman Andrej,
Cerklje, Zgornji Brnik 127, ki zastopata druž-
bo brez omejitev, imenovana 29. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-105488

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00779 z dne 20. 2. 1997 pri subjektu
vpisa  SKY-LAND-OCEAN,  družba  za
uvoz-izvoz, gostinstvo, nepremičnine, ki-
ropraktiko in masažo, d.o.o., sedež: Bro-
darjev trg 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28695/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, razširitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5971896
Sedež: 1231 Ljubljana – Črnuče, Str-

niševa cesta 27
Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1997: 1513

Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1531 Predelava in konzer-
viranje krompirja; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1581 Proizvodnja kruha, svežega pe-
civa in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 2215 Drugo založništvo;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 3310 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih

kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7481 Fotografska dejavnost; 9112
Dejavnost strokovnih združenj; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 2. 1997.

Rg-105553

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06260 z dne 3. 3. 1997 pod št. vložka
1/28900/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5996384
Firma: AVIZO MM, družba za poslov-

na in promocijska darila, d.o.o.
Skrajšana firma: AVIZO MM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kogojeva 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mrak Marjan, Ljubljana,

stanežiče 58, vstop 28. 11. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mrak Marjan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Mrak Silva, oba iz
Ljubljane, Stanežiče 58, imenovana 28. 11.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1997: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higijenskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
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Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov.

Rg-105554

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06415 z dne 13. 3. 1997 pri subjektu
vpisa METTLER TOLEDO, družba za tr-
govino, storitve, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: tržaška 132, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25143/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5832942
Ustanovitelj: METTLER TOLEDO

G.M.B.H., 1100 Dunaj, izstop 3. 12. 1996;
METTLER-TOLEDO GBMH, Giessen,
nemčija, Ockerweg 3, vstop 3. 12. 1996,
vložek 2,253.469,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-105559

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00363 z dne 10. 3. 1997 pod št. vložka
1/28999/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1125575
Firma: KETO, podjetje za inženiring

in trgovske dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: KETO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1380 Cerknica, Rimska ulica 1
Osnovni kapital: 1,502.010 SIT
Ustanoviteljica: Kusič Eva, Cerknica,

Rimska ulica 1, vstop 23. 12. 1996, vložek
1,502.010 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kusič Eva, imenovana 23. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-105564

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01079 z dne 13. 3. 1997 pri subjektu
vpisa KAYA PLUS, storitve, d.o.o., V loki
27, Dragomer, sedež: V loki 27, 1351 Dra-
gomer, pod vložno št. 1/28298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, ustanoviteljev, deležev, zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5957699
Firma:  FIBERNET,  storitve,  d.o.o.,

Dragomer, V loki 27
Skrajšana  firma:  FIBERNET,  d.o.o.,

Dragomer
Ustanovitelja: Dominič Robert, Brezo-

vica pri Ljubljani, V loki 27, Dragomer,
vstopil 2. 8. 1996, in Gašparič Sebastjan,
Ljubljana, Nusdorferjeva ulica 17, vstopil
13. 2. 1997, vložila po 862.312,50 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Gašparič Sebastjan, imenovan 13.
2. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne 18.
2. 1997.

Rg-105565

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01090 z dne 11. 3. 1997 pri subjektu
vpisa S.O.P. SISTEMI OPREMA PRO-
JEKTI, družba za inženiring in trgovino,
Ljubljana, d.o.o., 1000 Ljubljana, sedež:
Masarykova 34, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/05720/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, zastopnikov in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5376424
Ustanovitelj: Grunfeld Tjaša, Vidmar

Božidar in TECA, družba za inženiring, pro-
jektiranje in prenos tehnologij, Ljubljana,
d.o.o., izstopili 4. 2. 1997; Rebenšek Milko,
Kamnik, Orehova 13, Šmarca, vstopil 4. 2.
1997, vložil 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Grunfeld Tjaša, razrešena 4. 2.
1997; direktor Reberšek Milko, imenovan
4. 2. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 2. 1997.

Rg-105570

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01131 z dne 5. 3. 1997 pri subjektu vpisa
VOEST – ALPINE STAHL, zastopstvo in
trgovina s kovinskimi izdelki, d.o.o., se-
dež: Poljanska cesta 22c, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/16606/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5591325
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Paulitsch Herbert, razrešen 21. 2.
1997; direktor Steinbauer Andreas, Linz,
imenovan 21. 2. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-105577

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05660 z dne 6. 3. 1997 pri subjektu vpisa
GALI, Podjetje za trgovino, vzgojo, vzre-
jo in varstvo živali, Ljubljana, sedež: Po-
dutiška cesta 99a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14174/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, usta-
noviteljev in deležev, uskladitev dejavnosti
in popravo firme s temile podatki:

Matična št.: 5541204
Firma: GALI, d.o.o., Podjetje za trgo-

vino, vzgojo, vzrejo in varstvo živali,
Ljubljana

Skrajšana firma: GALI, d.o.o., Ljublja-
na, Kunaverjeva 2

Sedež: 1000 Ljubljana, Kunaverjeva 2
Ustanovitelja: Simončič Martin, Ljublja-

na, Kunaverjeva 2, vstopil 14. 11. 1991, in
Smolinsky Danica, Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 74, vstopila 30. 7. 1996, vložila po
892.882,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997: 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih
storitev; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, 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 pro-
dajalnah; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 525
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Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 713 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-105579

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05662 z dne 6. 3. 1997 pod št. vložka
1/14174/02 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5541204002
Firma: GALI, d.o.o., Podjetje za trgo-

vino, vzgojo, vzrejo in varstvo živali,
Ljubljana – podružnica Podutiška 101

Skrajšana firma: GALI, d.o.o., Ljublja-
na, Kunaverjeva 2 – podružnica Podu-
tiška 101

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Podutiška 101
Ustanovitelj: GALI, d.o.o., Podjetje za

trgovino, vzgojo, vzrejo in varstvo živali,
Ljubljana, Kunaverjeva 2, vstop 30. 7.
1996, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Simončič Martin, Ljubljana, Kuna-
verjeva 2, imenovan 30. 7. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997: 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 713 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-105586

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01151 z dne 12. 3. 1997 pod št. vložka
1/29013/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1125133
Firma: ADRIA SL, podjetje za pomor-

sko agencijske posle in mednarodno špe-
dicijo, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  ADRIA  SL,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Feguš Alojz, vložil

1,350.000 SIT, in Zehrer Feguš Lidija, vlo-
žila 150.000 SIT, oba iz Ljubljane, Druš-
tvena ulica 2, vstopila 20. 2. 1997, vložila
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Feguš Alojz, imenovan 20. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1997: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne 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 turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-105871

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01751 z dne 10. 3. 1997 pri subjektu vpi-
sa NASTOR, Nastanitev in storitve, Ljub-
ljana, d.o.o., sedež. Bavdkova št. 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11589/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5477433
Sedež. 1000 Ljubljana, Petrovičeva 3

Rg-106249

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06392 z dne 24. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MODEMA, d.o.o., pro-
izvodno in storitveno podjetje, Kočevje,
sedež: Rudarsko naselje 10, Kočevje, pod
vložno št. 1/10926/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala, za-
stopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5467845
Sedež: Kočevje, Reška c. 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Hribar Darko, izstop

22. 11.1996; Ožbolt Miroslav, Kočevje, Te-
sarska ul. 5c, vstop 22. 11. 1996, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Osterman Tatjana, Kočevje, Borova pot 6,
vstop 22. 11. 1996, vložek 300.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Erjavec Rajko,
Kočevje, Slovenska vas 36, vstop 22. 11.
1996, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ožura Anica, Kočevje, Ob Ma-
hovniški cesti 13, vstop 22. 11. 1996, vlo-

žek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Mohar Štefka, Kočevje, Turjaško naselje
6, vstop 22. 11. 1996, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hribar Darko, razrešen 22. 11. 1996;
zastopnica Hribar Anica, razrešena 22. 11.
1996; direktor Ožbolt Miroslav, imenovan
22. 11. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

Rg-106251

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07180 z dne 24. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ARGO-KLJUN, d.o.o., tr-
govina s kmetijsko mehanizacijo, Čeplje
št. 9, Stari trg ob Kolpi, sedež: Čeplje št.
9, Stari trg ob Kolpi, pod vložno št.
1/24042/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala, zastopni-
ka, spremembo in uskladitev dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5780446
Firma: PROM I.I., informacijski inže-

niring, d.o.o., Kočevje
Skrajšana firma: PROM I.I., d.o.o., Ko-

čevje
Sedež: Kočevje, Kidričeva 6a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kljun Alojz, izstop 27. 12.

1996; Komac Boštjan, Kočevje, Podgorska
ulica 2, vstop 27. 1. 2. 1996, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; PROM, ra-
čunalništvo, elektronika in poslovne stori-
tve, d.o.o., Kočevje, Kolodvorska cesta 2,
vstop 27. 12. 1996, vložek 1,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kljun Alojz, razrešen 27. 12. 1996;
direktor Komac Boštjan, imenovan 27. 12.
1996, zastopa, predstavlja in podpisuje za
družbo vse pogodbe in druge pravne posle,
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Pro-
izvodnja 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
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električne opreme, d.n.; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje

stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Dru-
go izobraževanje.

Rg-106252

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06535 z dne 1. 4. 1997 pri
subjektu vpisa BERTAM, storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Ciril Metodov trg 3, sedež: Ci-
ril Metodov trg 3, Ljubljana, pod vložno
št. 1/27998/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, zastop-
nika, dopolnitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe z dne 27. 11. 1996 s te-
mile podatki:

Matična št.: 5945313
Ustranovitelj: Zobec Berta, izstop 27. 11.

1996; HIDEX PLUS, d.o.o., zastopstvo in
trgovina, Ljubljana, Pogačarjev trg 1, vstop
27. 11. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lovrič Zoran, Ljubljana, Klemeno-
va 105, imenovan 27. 11. 1996, zastopa
družbo brez omejitev kot pomočnik direk-
torja.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2852 Splošna mehanična dela; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov, 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki, 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-

mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 6022 Storitve taksistov; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-106253

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06605 z dne 1. 4. 1997 pri
subjektu vpisa HIDEX PLUS, zastopstvo
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Pogačarjev
trg 1, sedež: Pogačarjev trg 1, Ljubljana,
pod vložno št. 1/27212/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
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ustanoviteljev, zastopnika, dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe z dne 29. 11.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5926190
Firma: HIDA, zastopstvo in trgovina,

d.o.o., Ljubljana, Pogačarjev trg 1
Skrajšana  firma:  HIDA,  d.o.o.,  Ljub-

ljana
Ustanovitelj: Zobec Berta, Ljubljana,

Preglov trg 12, vstop 26. 8. 1996, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lovrič Zoran, Ljubljana, Klemenova 105,
vstop 29. 11. 1996, vložek 900.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Zobec Berta, razrešena 29. 11. 1996
in imenovana za zastopnico, ki zastopa druž-
bo kot finančna direktorica brez pravica
podpisovanja pogodb, prevzemanje kredit-
nih bremen; direktor Lovrič Zoran, imeno-
van 29. 11. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2852 Splošna mehanična dela; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;

5170 Druga trgovina na debelo; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
6022 Storitve taksistov; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 8042 Drugo izobraževanje; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-106254

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07224 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa DARMEX TRADE, Notra-
nja in zunanja trgovina, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Cesta v gorice 38, Ljubljana,
pod vložno št. 1/22217/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
ustanoviteljev, deležev, naslova družbenika
in zastopnika, spremembo in uskladitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe z
dne 19. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5742579
Sedež: Ljubljana, Preglov trg 5
Ustanovitelj: Devedžić Suljo, Ljubljana,

Preglov trg 5, vstop 22. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zapušek Danijel Valentin, izstop 19. 12.
1996; Slapšak Helena, izstop 19. 12. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Devedžić Suljo, imenovan 22. 2.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-

prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti,
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-106255

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05935 z dne 24. 3. 1997 pri
subjektu vpisa JOVANOVIČ & JORDAN,
trgovina in storitve, d.n.o., Ljublja-
na-Škofljica, Klanec 62, sedež: Klanec 62,
Škofljica, pod vložno št. 1/25505/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev, zastopnikov,
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe z dne 8. 11. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5842000
Firma: UMBERGAR COMMERCE &

CO., trgovina in obrtne storitve, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: UMBERGAR COM-
MERCE & CO., d.n.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Spodnji Rudnik C.
V/7

Ustanovitelja: Jovanovič Sašo, izstop
8. 11. 1996; Jordan Bogdan, izstop 8. 11.
1996; Umbergar Anton, Ljubljana, Spodnji
Rudnik, C. V/7, vstop 8. 11. 1996, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem;
Omahen Slavka, Ljubljana, Jurčkova cesta
58, vstop 8. 11. 1996, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Jovanovič Sašo, razrešen 8. 11. 1996;
družbenik Jordan Bogdan, razrešen 8. 11.
1996; zastopnik Umbergar Anton, imeno-
van 8. 11. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev kot vodja poslov; zastopnica Omahen
Slavka, imenovana 8. 11. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997: 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 4531
Električne inštalacije; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5522 Storitve kampov, 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-106257

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06587 z dne 7. 4. 1997 pod
št. vložka 1/29105/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5696 Št. 72 – 27. XI. 1997

Matična št.: 1125524
Firma: FARMAVET, družba za živino-

rejo in veterinarstvo, d.o.o., Ivančna Go-
rica

Skrajšana firma: FARMAVET, d.o.o.,
Ivančna Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ivančna Gorica, Stična 1
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Finc Sonja, Ivančna Gori-

ca, Na klancu 10, vstop 18. 10. 1996, vlo-
žek 60.000 SIT, odgovornost: ne odgovrja;
Gliha Vladislav, Velika Loka, Velika Loka
6, vstop 18. 10. 1996, vložek 50.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Gorše Jože,
Grosuplje, Mala Loka 1, vstop 18. 10. 1996,
vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hrovat Vlasta, Ivančna Gorica, Mu-
ljava 36b, vstop 18. 10. 1996, vložek 50.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kohek Na-
da, Ivančna Gorica, Cesta 2. grupe odredov
31, vstop 18. 10. 1996, vložek 60.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kuhelj Srečko,
Ivančna Gorica, Gabrje pri Stični 15a, vstop
18. 10. 1996, vložek 60.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kutnar Veronika, Šen-
tvid pri Stični, Temenica 13, vstop 18. 10.
1996, vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lokar Bojan, Ivančna Gorica,
Stična 90a, vstop 18. 10. 1996, vložek
50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mandelj Andreja, Trebnje, Križ 2, vstop
18. 10. 1996, vložek 50.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Markovič Stanislava,
Ivančna Gorica, Na klancu 14, vstop 18. 10.
1996, vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mulh Jože, Dobrnič, Gor. Ka-
menje 7, vstop 18. 10. 1996, vložek 50.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pajek An-
drej, Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični
8b, vstop 18. 10. 1996, vložek 50.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Petan Jože, Šen-
tvid pri Stični, Velike Pece 26, vstop 18. 10.
1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Planinšek Alojz, Veliki Gaber,
Zagorica 40, vstop 18. 10. 1996, vložek
60.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Plantarič Alojzi, Ivančna Gorica, Pot v Res-
je 4, vstop 18. 10. 1996, vložek 190.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Praznik
Milena, Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stič-
ni 158, vstop 18. 10. 1996, vložek 40.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Puš Du-
šan, Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični
57, vstop 18. 10. 1996, vložek 70.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rihter Ani, Šen-
tvid pri Stični, Zaboršt 4a, vstop 18. 10.
1996, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Stokič Zoran, Ljubljana, Na ja-
mi 3, vstop 18. 10. 1996, vložek 90.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Strah Kristina,
Krka, Krka 43, vstop 18. 10. 1996, vložek
60.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Str-
mole Anton, Veliki Gaber, Gornje Praproče
5, vstop 18. 10. 1996, vložek 50.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šarlija Milan,
Izola, Ferda Bidovca 8, vstop 18. 10. 1996,
odgovornost: ne odgovarja; Škufca Jože, Kr-
ka, Znojile pri Krki 7, vstop 18. 10. 1996,
vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Štrempfelj Marinka, Šentvid pri Stič-
ni, Petrušnja vas 26, vstop 18. 10. 1996,
vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Žugčič Alojzija, Ivančna Gorica, Ce-

sta II. grupe odredov 33, vstop 18. 10. 1996,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stokič Zoran, imenovan 18. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997: 0123
Reja prašičev; 0142 Storitve za živinorejo
brez veterinarskih storitev; 8520 Veteri-
narstvo.

Rg-106260

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00721 z dne 26. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29071/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1124463
Firma:  MATAK  &  CO.,  družba  za

gostinske storitve in zaključna dela v
gradbeništvu, d.n.o., Ul. Ivice Pirjevčeve
16, Ljubljana

Skrajšana  firma:  MATAK  &  CO.,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Ul. Ivice Pirjevčeve 16
Ustanovitelja: Kajtezovič Esad, Ljublja-

na, Ul. Ivice Pirjevčeve 16, vstop 27. 1.
1997, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Matak Liljana, Ljubljana, Črna
vas 37, vstop 27. 1. 1997, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kajtezovič Esad, imenovan 27. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Matak Liljana, imenovana 27. 1. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-106261

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00771 z dne 20. 3. 1997 pod

št. vložka 1/29048/00 vpisalo v sodni regi-
ster teg sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1125788
Firma: KAVČIČ, podjetje za opremlja-

nje in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: KAVČIČ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamnik, Podgorje 43b
Osnovni kapital: 1,500.000 sIT
Ustanovitelja: Kavčič Anton in Kavčič

Saša, oba iz Kamnika, Podgorje 43b, vsto-
pila 28. 1. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kavčič Anton, imenovan 28. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovodja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1997: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5150 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu, 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav, 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
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nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.;

Rg-106262

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00702 z dne 25. 3. 1997 pri
subjektu vpisa LU VEL, Podjetje za uvoz
in izvoz, trgovino, zastopanje, posredova-
nje in kooperacije, d.o.o., Ljubljana, Slo-
venska 6, sedež: Slovenska 6, Ljubljana,
pod vložno št. 1/12312/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me in družbene pogodbe z dne 30. 1. 1997
s temile podatki:

Matična št.: 5487897
Firma: LU VEL, Podjetje za uvoz in

izvoz, trgovino, zastopanje, posredovanje
in kooperacije, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Brilejeva ulica 13

Rg-106265

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00729 z dne 7. 4. 1997 pri
subjektu vpisa PROSEKTA, d.o.o., trgo-
vina, storitve, proizvodnja, Majde Vrhov-
nikove 24, Ljubljana, sedež: Majde Vr-
hovnikove 24, Ljubljana, pod vložno št.
1/25251/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe z dne 3. 2. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5827752
Firma: PROSEKTA, d.o.o., trgovina,

storitve, proizvodnja, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Celovška 150
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997: 2020

Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;

5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, 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 pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnosti agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje.

Rg-106266

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00573 z dne 16. 4. 1997 pri
subjektu vpisa STUDIO - S, družba za tu-
ristično posredovanje in marketing,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Zaloška cesta 18,
Ljubljana, pod vložno št. 1/05909/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5345472
Ustanovitelji: Živojinovič Sreten, Ljub-

ljana, Bilečanska 4, vstop 24. 12. 1989, vlo-
žek 375.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Šegovič Krunoslav, Ljubljana, Preglov
trg 4, vstop 3. 6. 1991, vložek 375.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; VIDEO ART,
film, video, audio, produkcija, d.o.o., Ljub-
ljana, Vojkova 14, vstop 24. 1. 1997, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-106267

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00708 z dne 14. 4. 1997 pri
subjektu vpisa SCANDICA, export-import
in  zastopanje,  d.o.o.,  sedež:  Kotnikova,
PTC, lokal 34/I, Ljubljana, pod vložno št.
1/14930/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev,

zastopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe z
dne 30. 1. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5555574
Ustanovitelj: Naka Nina, izstop 30. 1.

1997; Naka Teodor, Ljubljana, Puhova 7,
vstop 10. 12. 1991, vložek 3,048.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Naka Nina, razrešena 30. 1. 1997;
direktor Naka Teodor, imenovan 30. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem.

Rg-106269

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01937 z dne 14. 4. 1997 pod
št. vložka 1/29139/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1192272
Firma: EUROLUX, podjetje za izva-

janje elektroinštalacij in inženiring,
d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dol pri Ljubljani, Pšata 79
Osnovni kapital: 2,190.000 SIT
Ustanovitelj: Pirc Aleš, Dol pri Ljublja-

ni, Pšata 79, vstop 17. 3. 1997, vložek
2,190.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pirc Aleš, imenovan 17. 3. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
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Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina 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 kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo 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; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi; inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-106272

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/01302 z dne 26. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa SILVANA, podjetje za storitve,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Vrzdenec
17, Horjul, sedež: Vrzdenec 17, Horjul, pod
vložno št. 1/11079/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
deležev osnovnega kapitala popravek naslo-
va zastopnika in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5799554
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Janželj Ladislav, izstop

30. 5. 1995; Janželj Silva, Horjul, Vrzdenec
17, vstop 10. 1. 1991, vložek 1,502.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Janželj Silva, imenovana 30. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-106275

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00868 z dne 16. 4. 1997
pri subjektu vpisa AVTOMARKET, d.o.o.,
Trgovina, leasing, Ljubljana, Dunajska
421,  sedež:  Dunajska  c.  421,  Ljublja-
na-Črnuče, pod vložno št. 1/02830/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
kapitala na podlagi Cpg 1662/96-4 s temile
podatki:

Matična št.: 5301297
Osnovni kapital: 55,801.721,60 SIT
Ustanovitelj: Kunaver Janez, Mengeš,

Mlakarjeva 42, Trzin, vstop 25. 11. 1989,
vložek 55,801.721,60 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-106278

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01748 z dne 4. 4. 1997 pri
subjektu vpisa IMOS, Združena industrij-
ska gradbena podjetja, delniška družba,
Ljubljana, Linhartova 11a, sedež: Linhar-
tova 11a, Ljubljana, pod vložno št.
1/03342/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in statuta z dne
4. 3. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5302315
Sedež: Ljubljana, Dunajska 56

Rg-106279

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00715 z dne 4. 4. 1997 pri
subjektu vpisa KOLEKS TRADE, podjet-
je za prodajo in distribucijo trgovskega
blaga, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska c. 30,
sedež: Šmartinska c. 30, Ljubljana, pod
vložno št. 1/17725/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5606250
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Štular Milena, razrešena 31. 12.
1996; direktor Košir Andrej, Sodražica, Za-
voda št. 4, imenovan 1. 1. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-106280

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06122 z dne 4. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ZOP MI, Marketing - inže-
niring, d.o.o., sedež: Dunajska 106, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14285/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, osnovni kapi-
tal, skrajšano firmo, člane nadzornega sve-
ta, spremembo zastopnikov, ... s temile po-
datki:

Matična št.: 5542774
Firma: ZOP MI, Marketing - inženi-

ring, d.d.
Skrajšana firma: ZOP MI, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 8,430.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 16. 10. 1996, vložek 3,925.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop
16. 10. 1996, vložek 783.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vstop
16. 10. 1996, vložek 783.000 SIT, odgovor-

nost: ne odgovarja; udeleženci interne raz-
delitve, vstopili 16. 10. 1996, vložili
1,565.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili
16. 10. 1996, vložili 770.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; kapital v zasebni lasti,
vstopili 16. 10. 1996, vložili 604.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; ZOP manage-
ment consulting, Ljubljana, izstop 16. 10.
1996; Vuga Zmago, izstop 16. 10. 1996; Er-
žen Franc, izstop 16. 10. 1996; Černjač Al-
bin, izstop 16. 10. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Černjač Vera, Ljubljana, Kremžar-
jeva 8, imenovana 16. 10. 1996, kot začasna
direktorica zastopa družbo brez omejitev;
direktor Černjač Albin, razrešen 15. 10.
1996.

Člani nadzornega sveta: Černjač Albin,
Eržen Frančišek in Vuga Alenka, vsi vsto-
pili 16. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi Agencije št. LP 00925/01200 -
1996/TJ z dne 26. 11. 1996.

Rg-106281

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00999 z dne 4. 4. 1997 pri
subjektu vpisa VITA 2000 ŠIMON & CO.,
podjetje za kozmetiko in trgovino, k.d.,
Ljubljana, sedež: Beblerjev trg 1, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20754/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
preoblikovanje iz k.d. v d.o.o., spremembo
sedeža, dejavnosti, zastopnika in osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5832683
Firma:  VITA  2000,  svetovanje,  po-

sredovanje in storitve, d.o.o., Brezovica
pri Ljubljani

Skrajšana  firma:  VITA  2000,  d.o.o.,
Brezovica pri Ljubljani

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brezovica pri Ljubljani, Pod-
svetija

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šimon Irena, Ljubljana,

Beblerjev trg 1, izstopila iz k.d. in vstopila
v d.o.o. 10. 2. 1997, vložila 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šimon Štefan,
Ljubljana, Beblerjev trg 1, izstopil iz k.d. in
vstopil v d.o.o. 10. 2. 1997, vložil 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Šimon Irena, razrešena 10. 2. 19987
in imenovana za direktorico, ki zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Šimon Šte-
fan, imenovan 10. 2. 1997
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Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997: 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 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 sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-

lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane.

Rg-106283

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03669 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu  vpisa  INTERLINK,  družba  za
mednarodno posredovanje blaga in stori-
tev, d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 38/V,
sedež: Miklošičeva 38/V, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12985/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5517451
Osnovni kapital: 30,000.000 SIT
Ustanovitelja: Drobnak Branko, Ljublja-

na, V Murglah 263, vstop 24. 7. 1991, vlo-
žek 18,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Somrak Zinka, Ljubljana, Šerkova 5,
vstop 24. 7. 1991, vložek 12,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-106284

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01906 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ISKRA VARJENJE, Pod-
jetje za inženiring in proizvodnjo varilne
opreme, d.o.o., Ljubljana, Stegne 21c-1,
sedež: Stegne 21c-1, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/07958/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razveljavitev sklepa Srg
94/17625 in spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5400023
Osnovni kapital: 18,137.435 SIT
Ustanovitelji: Brajdih Marjan, Ljublja-

na, Kunaverjeva 3, vstop 19. 7. 1990, vlo-

žek 1,381.063 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Občinski sindikalni svet Zveze svo-
bodnih sindikatov Občine Ljubljana-Šiška,
izstop 9. 11. 1994; Kovač Stanislav, Ljub-
ljana, Španova pot 10, vstop 19. 7. 1990,
vložek 336.388 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Legen Franc, Martjanci, Noršinci 26,
vstop 19. 7. 1990, vložek 311.246 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Pečlin Aleš, Dom-
žale, Mačkovci 65, vstop 19. 7. 1990, vlo-
žek 452.116 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Petrač Jurij, Vrhnika, Drenov grič 142,
vstop 19. 7. 1990, vložek 305.192 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Bizjak Igor, Ljub-
ljana, Za Mostičkom 17, vstop 5. 4. 1991,
vložek 132.315 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Božičnik Bojan, Ljubljana, Klopčiče-
va 2, vstop 5. 4. 1991, vložek 218.405 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cerar Ivica, iz-
stop 9. 11. 1994; Dolinar Marija, Dobrova,
Draževnik 6, vstop 5. 4. 1991, vložek
325.290 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Doneski Veselin, Ljubljana, Cesta 6. maja
1, vstop 5. 4. 1991, vložek 128.353 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Drobnič Janko,
Velike Lašče, Vintarji 4, vstop 5. 4. 1991,
vložek 162.644 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Erce Valentin, Vodice, Kamniška 7,
vstop 5. 4. 1991, vložek 173.751 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Godec Vojko, Kre-
snice, Kresniške poljane 53, vstop 5. 4.
1991, vložek 132.867 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Goli Stanislav, Ljubljana, Kne-
zov Štradon 66, vstop 5. 4. 1991, vložek
170.593 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gregorc Danica, Kamnik, Tunjiška 2, vstop
5. 4. 1991, vložek 157.702 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Habič Frančiška, Ljub-
ljana-Dobrunje, C. II. grupe odredov 45,
vstop 5. 4. 1991, vložek 191.460 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Hauptman Slavica,
Sava pri Litiji, Sava 56, vstop 5. 4. 1991,
vložek 194.607 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hajdu Ivan, Ljubljana, Preglov trg
13, vstop 5. 4. 1991, vložek 207.175 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Hočevar Janez,
Ljubljana, Hruševska 72, vstop 5. 4. 1991,
vložek 283.020 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jeraj Niko, Vodice, Jegrišče 28, vstop
5. 4. 1991, vložek 259.750 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Klemenšek Marko,
Ljubljana, Riharjeva 32, vstop 5. 4. 1991,
vložek 303.636 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kneževič Borka, Ljubljana, Cleve-
landska 49, vstop 5.4. 1991, vložek 173.375
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Labazan
Magda, Škofljica, Nebčeva 102, vstop 5. 4.
1991, vložek 295.280 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Labernik Ignacij, Ljubljana, Ri-
harjeva 32, vstop 5. 4. 1991, vložek 9.133
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Maček Ja-
nez, izstop 9. 11. 1994; Matič Anka, Rakek,
Cesta pod Tičnico, vstop 5. 4. 1991, vložek
333.211 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mesojednik Olivera, Ljubljana, Martina Kr-
pana 5, vstop 5. 4. 1991, vložek 128.815
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Petek Sta-
nislav, izstop 9. 11. 1994; Perdih Aleš, Ljub-
ljana, Krožna pot 26, vstop 5. 4. 1991, vlo-
žek 175.877 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Pilko Boris, izstop 9. 11. 1994; Pirc Da-
rinka, Ljubljana, Kunaverjeva 2, vstop 5. 4.
1991, vložek 269.440 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Popovič-Križnik Irena, Ljublja-
na, Rožna dolina c. VIII/7, vstop 5. 4. 1991,
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vložek 195.589 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Prebil Jožef, Kresniške poljane, Kre-
sniške poljane 53, vstop 5. 4. 1991, vložek
35.595 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rozman Bojan, Ljubljana, Brilejeva 46,
vstop 5. 4. 1991, vložek 337.397 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Bizjak Andreja, No-
tranje Gorice, Za mostičkom 17, vstop 5. 4.
1991, vložek 125.615 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Rupnik Josip, Ljubljana, Vojko-
va 26, vstop 5. 4. 1991, vložek 100.935 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Stermecki Joži-
ca, Ljubljana, Židovska steza 4, vstop 5. 4.
1991, vložek 4.120 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Strniša Janko, Ljubljana-Polje,
Cesta VI/20, vstop 5. 4. 1991, vložek
222.661 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Špruk Mitja, Ljubljana, Metoda Mikuža 10,
vstop 5. 4. 1991, vložek 234.579 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, Štefan Igor, Ljublja-
na, Cankarjeva 11, vstop 5. 4. 1991, vložek
295.911 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Teršar Branimir, Ljubljana, Gortanova 18,
vstop 5. 4. 1991, vložek 236.656 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Tršek Boštjan, iz-
stop 9. 11. 1994; Udovič Jožica, Ljubljana,
Kunaverjeva 2, vstop 5. 4. 1991, vložek
128.981 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Valenčič Vitoš, Dobrova, Podsmreka 6b,
vstop 5. 4. 1991, vložek 309.060 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Veršič Zvonka, Cerk-
nica, Kamna Gorica 32, vstop 5. 4. 1991,
vložek 173.053 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; T.P.I. TECHNISCHE INDUSTRIE
PRODUKTE GMBH, vstop 10. 12. 1994,
vložek 8,524.599 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-106287

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06734 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa IB - EKON, družba za sve-
tovanje in ekonomske analize, d.o.o., se-
dež: Dunajska 106, Ljubljana, pod vložno
št. 1/13290/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5521831
Ustanovitelja: PID PULSAR d.d., Ljub-

ljana, Dalmatinova 2, vstop 21. 11. 1996, vlo-
žek 4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; PID DADAS 1, d.d., Maribor, Parti-
zanska c. 13a, vstop 12. 12. 1996, vložek
32,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Gliha Franc, razrešen 1. 1. 1997;
direktor Borštnar Jože, Trzin, Kidričeva 75,
imenovan 1. 1. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-106288

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01911 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa LACOT, podjetje za zuna-
njo in notranjo trgovino, d.o.o., sedež: Du-
najska  21,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/26177/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča nadomestni sklep Srg 5311/96 - pri-
pojitev družbe Lacor, d.o.o. k družbi Lacot,
d.o.o., spremembo osnovnega kapitala, vlož-
ka in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5895561
Osnovni kapital: 3,020.029,52 SIT
Ustanoviteljica: Avsenik Lilijana, Vrh-

nika, Pionirska 46, Verd, vstop 7. 3. 1995,

vložek 3,020.029,52 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5540 Točenje pijač in napitkov; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pripojitev LACOR trgovsko podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino (1/16646/00)
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
16. 10. 1996.

Rg-106291

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06608 z dne 2. 4. 1997 pri
subjektu vpisa IB - EKON, družba za sve-
tovanje in ekonomske analize, d.o.o., se-
dež: Dunajska 106, Ljubljana, pod vložno
št. 1/13290/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, osnovne-
ga kapitala, deležev in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5521831
Osnovni kapital: 80,000.000 SIT
Ustanovitelji: PID PULSAR, d.d., Ljub-

ljana, Dalmatinova 2, vstop 21. 11. 1996,
vložek 36,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Zupanič Zvonko, Ljubljana, Ul.
Bratov Učakar 62, vstop 18. 9. 1991, vložek
1,006.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Borštnar Jože, Trzin, Kidričeva 75, vstop
25. 10. 1996, vložek 503.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zupanič in ostali, d.n.o.,
Ljubljana, Ljubljana Dravlje, Ulica Bratov
Učakar 62, vstop 21. 11. 1996, vložek
21,240.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; JOBO, d.o.o., Trzin, Kidričeva 75, vstop
21. 11. 1996, vložek 21,250.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Gliha Franc, izstop
25. 10. 1996; Zaletel Breda, izstop 26. 8.
1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Zupanič Zvonko, imenovan 21. 11.
1996.

Rg-106292

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01199 z dne 2. 4. 1997 pri
subjektu vpisa PIVOVARNA UNION, d.d.,
sedež:  Pivovarniška  ulica  2,  Ljubljana,
pod vložno št. 1/00126/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti, članov nadzornega sveta, spremembo
zastopnika ter spremembo statuta z dne
17. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5048591
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pred-

sednik uprave Lavrič Dimitrije, Ljubljana,
Krivec 90, razrešen 17. 12. 1996 in ponov-
no imenovan za predsednika uprava; član
uprave Mir Marjan, Ivančna Gorica, Meki-
nje nad Stično 39, razrešen 17. 12. 1996 in
ponovno imenovan za člana uprave; član
uprave Bolka Frančišek, Ljubljana, Tugo-
merjeva 2, razrešen 17. 12. 1996 in ponov-
no imenovan za člana uprave; član uprave
Hunjet Frančiška, Ljubljana, Avčinova uli-
ca 6, razrešena 17. 12. 1996 in ponovno

imenovana za članico uprave; član uprave
Rape Andrej, Ljubljana, Veršičeva ulica 7,
razrešen 17. 12. 1996 in ponovno imenovan
za člana uprave; član uprave Tomšič Peter,
Ljubljana, Veršičeva ulica 16, razrešen
17. 12. 1996 in ponovno imenovan za člana
uprave.

Člani nadzornega sveta: Gregorič Janez,
Stonič Radovan in Rojina Milan vsi izstopi-
li 17. 12. 1996; Maher Bojan, izstopil ter
ponovno vstopil 17. 12. 1996; Majzelj An-
ton, izstopil ter ponovno vstopil 17. 12.
1996; Premk Franc, izstopil ter ponovno
vstopil 17. 12. 1996; Volaj Zvonko, izstopil
ter ponovno vstopil 17. 12. 1996; Peterka
Terezija, izstopila ter ponovno vstopila
17. 12. 1996; Jeraj Jože, izstopil ter ponov-
no vstopil 17. 12. 1996

Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1997: 15890
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15960 Pro-
izvodnja piva; 15980 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 24110 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo.

Rg-106294

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03617 z dne 27. 3. 1997 pri
subjektu vpisa CMDM, podjetje za
promet blaga na debelo in drobno, trans-
port, gostinstvo, videoteko, posredništvo,
storitve, uvoz-izvoz, d.o.o., Mengeš, Blej-
čeva 21, sedež: Blejčeva 21, Mengeš, pod
vložno št. 1/16675/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenika, de-
javnosti, zastopnika in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5620074
Ustanoviteljica: Dolinar Cvetka, Men-

geš, Blejčeva 21, vstop 24. 12. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dolinar Bogomil, izstop 10. 7. 1996

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dolinar Bogomil, razrešen 10. 7.
1996; zastopnica Dolinar Cvetka, imenova-
na 10. 7. 1996, zastopa družbo kot poslo-
vodja brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1997: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
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bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5146
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 kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnost drugih
prometnih agencij; 9271 Prirejanje iger na
srečo.

Rg-106306

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04329 z dne 21. 4. 1997 pri
subjektu vpisa TRADING, proizvodnja,
trgovina, svetovanje ter čiščenje in vzdr-
ževanje objektov, d.o.o., Trzin, sedež: Uli-
ca OF št. 11, Mengeš, pod vložno št.
1/06387/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5351391
Skrajšana firma: TRADING, d.o.o.
Sedež: Trzin, Lobodova ulica 18
Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1997: 2522

Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja le-
žajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izola-

cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-106307

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05678 z dne 21. 4. 1997 pri
subjektu vpisa GRASTOR, gradbene sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška
25, Ljubljana, pod vložno št. 1/12617/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5498333
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 10 dvo-

rišče
Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1997: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-

tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-106308

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05768 z dne 21. 4. 1997 pri
subjektu vpisa POLIESTET, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Podpreska 1, Draga,
sedež: Podpreska 1, Draga, pod vložno št.
1/19617/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti in poštne šte-
vilke kraja s temile podatki:

Matična št.: 5661692
Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1997: 6023

Drug kopenski potniški promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-106309

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05861 z dne 21. 4. 1997
pri subjektu vpisa ACCENT ON LANGU-
AGE, družba za poučevanje tujih jezi-
kov, Domžale, d.o.o., sedež: Ljubljanska
c. 36, Domžale, pod vložno št. 1/09822/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5441315
Ustanoviteljica: Culp Lynda Lorraine,

Domžale, Kamniška cesta 11, vstop 23. 11.
1990, vložek 1,566.744 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jurman Cirila, izstop 6. 11.
1996.

Rg-106310

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06098 z dne 15. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa ECC EFEKT, podjetje za inže-
niring, kontroling in konzalting, d.o.o., se-
dež: Ul. bratov Učakar 34, Ljubljana, pod
vložno št. 1/18234/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5672660
Ustanovitelji: Marinko Janez, Ljubljana,

Ulica bratov Učakar 34, vstop 6. 4. 1992,
vložek 285.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Marinko Jelena, Ljubljana, Ulica bra-
tov Učakar 34, vstop 16. 5. 1994, vložek
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1,140.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
ECC EFEKT, d.o.o., Ljubljana, Ulica bra-
tov Učakar 3, vstop 26. 11. 1996, vložek
75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg.106311

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06534 z dne 16. 4. 1997 pod
št. vložka 1/29143/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5706068
Firma: TEKSAS, podjetje za notranjo

in zunanjo trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: TEKSAS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Domžale, Šaranovičeva 23
Osnovni kapital: 40,000.000 SIT
Ustanovitelj: TEKSAS TEKSTIL SA-

NAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI,
Istambul, Turčija, Huner Sokak 27, vstop
12. 11. 1992, vložek 40,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Musić Hakija, Domžale, Češenik 16,
imenovan 24. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Hayrettin Bayraktar,
Istambul, Turčija, Huner Sokak 27, imeno-
van 24. 4. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1910 Strojenje in
dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih iz-
delkov; 1930 Proizvodnja obutve; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-

čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Rg-106312

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06875 z dne 18. 4. 1997 pri
subjektu vpisa INŽENIRING 4 M, d.o.o.,
Ljubljana,  Slovenska  c.  19,  sedež:  Slo-
venska c. 19, Ljubljana, pod vložno št.
1/02997/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenika, firme, zasto-
panja in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5357926
Firma: INŽENIRING 4 M, družba za

intelektualne storitve in poslovno de-
javnost, d.o.o.

Skrajšana  firma:  INŽENIRING  4  M,
d.o.o.

Sedež: Ljubljana, Slovenska cesta 19
Ustanovitelji: Medvešček Tomaž, Ljub-

ljana, Cankarjeva 7, vstop 26. 5. 1994, vlo-
žek 643.510 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Marinčič Marjeta Breda, Ljubljana, Pod
brezami 28, vstop 12. 12. 1989, vložek
554.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Marinčič Mladen, Ljubljana, Pod brezami
28, vstop 12. 12. 1989, vložek 576.940 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kolenc Bošt-
jan, Ljubljana, Ziherlova 10, vstop 12. 12.
1996, vložek 443.800 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marinčič Mladen, razrešen 12. 12.
1996 in ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997: 2215
Drugo založništvo; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-106314

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07185 z dne 14. 4. 1997 pri
subjektu vpisa DRAGA, Trgovsko in go-
stinsko podjetje, d.o.o., Litija, sedež: Ki-
dričeva 3, Litija, pod vložno št. 1/07854/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, firme in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5399963
Firma:  DRAGA,  Separacija  peska,

d.o.o., Kidričeva 3, Litija
Ustanovitelja: Brovč Ivo, izstop 16. 12.

1996; Sedevčič Zdravko, izstop 5. 12. 1996;
Juvan Peter, Litija, Partizanska pot 11, vstop
5. 12. 1996, vložek 1,221.727 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Berčon Anton, Liti-
ja, Kidričeva 3, vstop 24. 6. 1990, vložek
1,221.727 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
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52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 553 Gostinske storitve prehrane.

Rg-106319

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00290 z dne 15. 4. 1997 pri
subjektu vpisa JAN - JOŽ, AVTO SOS,
d.o.o., popravilo in prodaja vozil, Litija,
sedež: C. Dušana Kvedra 11, Litija, pod
vložno št. 1/09055/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5424593
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1997:

5010 Trgovina z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vo-
zili; 50200 Trgovna z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo, 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-106322

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00564 z dne 15. 4. 1997 pod
št. vložka 1/29140/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1125753
Firma: D.C. STUDIO, oblikovanje in

komuniciranje, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: D.C. STUDIO, d.o.o.,

Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamnik, Ljubljanska 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Kocjan Marjan, Kamnik,
Livarska ulica 5, vstop 9. 1. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kocjan Marjan, imenovan 9. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1997: 2211
izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2223 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-106323

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00607 z dne 14. 4. 1997 pri
subjektu vpisa CIBA-GEIGY, agro, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kržičeva 3, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14522/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5524032
Osnovni kapital: 227,590.000 SIT

Rg-106325

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00904 z dne 21. 4. 1997 pri
subjektu vpisa MILGRAD, gradbeno pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Bistriška 3, sedež:
Bistriška 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/22526/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5748836
Firma: MILGRAD, gradbeno podjetje,

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

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Cesta Andreja Bi-

tenca 68
Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1997: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-

nitarno opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom.

Rg-106332

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01525 z dne 17. 4. 1997 pri
subjetku vpisa SANDOZ PHARMA SER-
VICES LTD, Basel, Švica, Predstavništvo
v Sloveniji, sedež: Dunajska 22, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25404/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme s
temile podatki:

Matična št.: 5842255
Firma:  NOVARTIS  PHARMA  SER-

VICES INC., Podružnica v Sloveniji
Pravnoorg. oblika: domača podružnica

Rg-106333

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01528 z dne 18. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ŠPELA MARKET, podjet-
je za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Preserje 30b, sedež: Preserje 30b,
Preserje, pod vložno št. 1/15289/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5590361
Ustanoviteljica: Žagar Marjetka, Preser-

je, Preserje 30b, vstop 19. 12. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žagar Zvonko, izstop 7. 3. 1997

Rg-106334

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01537 z dne 8. 4. 1997 pod
št. vložka 1/29113/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1126369
Firma:  F  &  G  PODRŽAJ  TRADE,

družba za trgovino in storitve, d.o.o., Gro-
suplje

Skrajšana  firma:  F  &  G  PODRŽAJ
TRADE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Grosuplje, Perovo 13
Osnovni kapital: 1,500.000 sIT
Ustanovitelj: Podržaj Gregor, Grosuplje,

Brinje cesta I 41, vstop 28. 2. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podržaj Gregor, imenovan 28. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost,vpisana dne 8. 4. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izola-
cijskih elementov iz keramike; 2624 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramič-
nih ploščic; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
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prašna metalurgija; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala, 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6312 Skladiščenje;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-

pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov.

Rg-106335

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01540 z dne 7. 4. 1997 pod
št. vložka 1/29106/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1191799
Firma: GLOMAR - GLOBAL MARKE-

TING, podjetje za proizvodnjo, trgovino,
zastopanje in posredovanje v domačem in
mednarodnem prometu, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Lamutova 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Knep Bojan, vložek

1,000.000 SIT in Knep Aleš, vložek
500.000 SIT, oba iz Ljubljane, Lamutova
11, vstopila 12. 3. 1997, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Knep Bojan, imenovan 12. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti.

Rg-106381

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05658 z dne 26. 2. 1997 pod

št. vložka 1/28961/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5970776
Firma: KRALJ IN DRUŽBENIKA, vo-

denje poslovnih knjig, d.n.o., Šmarje-Sap
Skrajšana firma: KRALJ IN DRUŽBE-

NIKA, d.n.o., Šmarje-Sap
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Šmarje-Sap, Jakhlova 12
Ustanovitelji: Kralj Antonija, Kralj An-

ton in Kralj Jernej, vsi Šmarje Sap, Jakhlo-
va 12, vstopili 21. 10. 1996, odgovornost:
odgovarjajo s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kralj Antonija, imenovana 21. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1997:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51700 Druga trgovina na debelo;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52740 Druga popravila, d.n.; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-106382

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06069 z dne 21. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ELMIS, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Žaucarjeva 2a, Ljubljana, pod vložno št.
1/16926/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanovitelja, zastopnikov
in spremembo družbene pogodbe z dne
22. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5593689
Ustanovitelj: Slanič Mira, izstop 22. 11.

1996; Slanič Pavel, Ljubljana, Žaucarjeva 2a,
vstop 22. 11. 1996, vložek 3,404.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Slanič Mira, Ljubljana, Cesta na Laze
17, razrešena 22. 11. 1996 in imenovana za
zastopnico, ki kot komercialna svetovalka
zastopa družbo neomejeno; direktor Slanič
Pavel, imenovan 22. 11. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-106383

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00948 z dne 25. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29061/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1124773
Firma: SCANIA TOVORNA VOZILA,

Trgovsko podjetje, d.o.o., firma v an-
gleškem jeziku: SCANIA Trucks, Trade
Company, Ltd

Skrajšana firma: SCANIA TOVORNA
VOZILA, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 120,000.000 SIT
Ustanovitelj: SCANIA TRADE DEVE-

LOPMENT AKTIEBOLAG, Sodertalje,
151 87 Sodertalje, vstop 13. 2. 1997, vložek
120,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kjel Borje Ortengren, Stockholm, Me-
targatan 12, imenovan 13. 2. 1997, je dol-
žan pridobiti soglasje skupščine, preden sto-
ri, sklene ali zaveže družbo, da bo storila ali
sklenila karkoli od spodaj navedenega: po-
godbo, dokument ali drugo zavezo, ki pred-
stavlja neposredno ali potencialno obvez-
nost družbe v tolarski protivrednosti nad
20,000.000 SEK ali pogodbo, dokument ali
drugo zavezo z veljavnostjo daljšo od 5 let;
pogodbo, dokument, inštrument ali drugo
zavezo, ki bi kazala na prenos ali prenaša-
nje, lastništvo, zakup ali drugačno udeležbo
v ali do zemlje oziroma objektov, ki so na
njej; pooblastilo za posojilo povezani osebi;
prokurist Troha Tamara, Vrhnika, Podlipa
50, imenovana 13. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem.

Rg-106384

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00909 z dne 25. 3. 1997 pri
subjektu  vpisa  KONTRAKT,  Svetovanje
in knjigovodstvo, d.o.o., Ljubljana,
Prekmurska ulica 6, sedež: Prekmurska
ulica 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/02122/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča izstop družbenika, spremembo deleža
in spremembo družbene pogodbe z dne
10. 2. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5286794
Ustanovitelj: Simič Ivan, Smlednik,

Smlednik 92, vstop 18. 6. 1989, vložek
1,630.950 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jamšek Jana, izstop 10. 2. 1997.

Rg-106385

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05680 z dne 21. 3. 1997 pri
subjektu vpisa TEHNIŠKI BIRO ZAJEC,
d.o.o., za projektiranje, zastopanje,
Kočevje, sedež: Pri Unionu 5, Kočevje,
pod vložno št. 1/15817/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja, zastopnika in spremembo družbene po-
godbe z dne 6. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5580668
Ustanovitelj: Zajec Vinko, izstop 6. 11.

1996; Zajec Miran, Kočevje, Željne 14a,
vstop 6. 11. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajec Miran, imenovan 6. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-106386

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00966 z dne 21. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29049/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1124803
Firma: SON, računalniški inženiring,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Krivec 62
Osnovni kapital: 1,764.700 SIT
Ustanovitelj: Kalanj Dušan, Ljubljana,

Krivec 62, vstop 7. 2. 1997, vložek
1,764.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kalanj Dušan, imenovan 7. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1997:
22110 Izdajanje knjig; 22240 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 64200 Telekomunikacije; 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74810 Fotograf-
ska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov.

Rg-106388

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06104 z dne 12. 3. 1997
pri subjektu vpisa ALPE ADRIA MEDIA
MARKETING, d.o.o., podjetje za trženje
in trgovino, Kopališka 4, Ljubljana, se-
dež: Kopališka 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/24843/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, deležev, zastopnikov, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter spremembo

družbene pogodbe z dne 7. 3. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5810221
Firma: ALPE ADRIA MEDIA MAR-

KETING, Podjetje za trženje in trgovino,
d.o.o.

Sedež: Ljubljana, Likozarjeva 14
Ustanovitelj: Peterka Boris, izstop

26. 11. 1996; Potočnik Franci, Škofljica, La-
niška ul. 10, vstop 25. 10. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Peterka Boris, razrešen 26. 11. 1996;
zastopnica Potočnik Milka, Škofljica, La-
niška ulica 10, imenovana 26. 11. 1996, kot
pomočnica direktorja zastopa družbo neo-
mejeno.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1997: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki, 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52473 Dejavnost papirnic; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6010 Že-
lezniški promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6420 Te-
lekomunikacije; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti.
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Rg-106389

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00965 z dne 19. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29041/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1124790
Firma: EBRA, družba za elektro, bio-

loške in računalniške storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: EBRA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Poklukarjeva 12
Osnovni kapital: 1,983.309 SIT
Ustanovitelj: Šumer Miran, Ljubljana,

Poklukarjeva 12, vstop 7. 2. 1997, vložek
1,983.309 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šumer Miran, imenovan 7. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1997:
05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 22110 Izdajanje knjig; 22220 Dru-
go tiskarstvo; 22240 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 45310
Električne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 64200 Telekomunikacije;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-106390

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00251 z dne 14. 3. 1997 pri
subjektu vpisa REBERLES, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Kamnik, sedež:
Poreber 11, Kamnik, pod vložno št.
1/06148/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in zastopnika, uskla-
ditev dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe z dne 4. 3. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5360544
Firma: REBERLES, proizvodno, trgov-

sko in storitveno podjetje, d.o.o., Kamnik
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Štrajhar Majda, Kamnik, Poreber
11, imenovana 15. 1. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1997: 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1760 Proizvodnja pletenih

in kvačkanih materialov; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 40101 Pro-
izvodnja elektrike v HE; 40104 Prenos
elektrike; 40105 Distribucija elektrike; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi troji in računal-
niško opremo, 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-

belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciai-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
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Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-106391

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00208 z dne 14. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29021/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1123807
Firma:  NETKA  ADVANCED  NET-

WORKING, podjetje za poslovanje po In-
ternetu, d.o.o.

Skrajšana firma: NETKA ADVANCED
NETWORKING, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ig, Golo 70
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kmetec Blaž, Ljubljana,

Brodarjev trg 7, vstop 30. 12. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Brelih Branko, Ig, Golo 70, vstop 30. 12.
1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kmetec Blaž, imenovan 2. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1997: 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje.

Rg-106396

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00837 z dne 6. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MANGO BANANA, pod-
jetje za uvoz-izvoz, trgovino, zastopanje
in posredovanje, d.o.o., Prušnikova 43,
Ljubljana, Podružnica EURODARD,
Topniška 35b, Ljubljana, sedež: Topniška
35b, Ljubljana, pod vložno št. 1/18654/01
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5621810002
Firma: DARDAN COMPANY, trgovi-

na in storitve, d.o.o., Ljubljana, Podružni-
ca EURODARD, Ljubljana

Skrajšana  firma:  Podružnica  EURO-
DARD, Ljubljana

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;

2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 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 gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač; tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 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 sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152

Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo, 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnost dru-
gih prometnih agencij; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
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nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, izbrisana dne 6. 3. 1997: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 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 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost ho-
telov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 714 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 742 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
sko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-106397

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00838 z dne 6. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MANGO BANANA, Pod-
jetje za uvoz-izvoz, trgovino, zastopanje
in posredovanje d.o.o., Prušnikova 43,
Ljubljana, sedež: Prušnikova 43, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/18654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža in dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe z dne 6. 2. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5621810
Firma: DARDAN COMPANY, trgovi-

na in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  DARDAN  COMPA-

NY, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Ulica Jožeta Jame 16
Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 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 gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 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 sad-

jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo, 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
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popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnost dru-
gih prometnih agencij; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Dejavnost, izbrisana dne 6. 3. 1997: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 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 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom, 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na

drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost ho-
telov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 714 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 742 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
sko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-106398

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00935 z dne 6. 3. 1997
pri subjektu vpisa ESPRI, podjetje za pro-
izvodnjo, svetovanje, projektiranje in zu-
nanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Neubergerjeva 27, Ljubljana, pod vložno
št. 1/11152/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
vitelja, deležev, zastopnika in spremembo
družbene pogodbe z dne 10. 2. 1997 s temi-
le podatki:

Matična št.: 5475309
Firma:  ESPRI,  podjetje  za  proiz-

vodnjo, svetovanje, projektiranje in trgo-
vino, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Celovška c. 136
Ustanovitelja: Grden Stanislava, Ljublja-

na, Neubergerjeva 27, vstop 4. 12. 1990, vlo-
žek 862.808,42 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lokar Marko, Ljubljana, Vodnikova c.
44, vstop 10. 2. 1997, vložek 862.808,42
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lokar Mirko, imenovan 10. 2. 1997,
kot namestnik direktorice zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-

nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (lesasing); 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-106400

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00818 z dne 4. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KL-BRAZDA, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Medvode,
Trilerjeva 5, sedež: Trilerjeva 5, Medvo-
de, pod vložno št. 1/12665/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe z dne 7. 2. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5499038
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997: 28110

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 29310 Proizvodnja
traktorjev; 29320 Proizvodnja drugih kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 29520 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
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nih izdelkov; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52740 Druga popravila, d.n.; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55520 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 60220 Storitve taksistov; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74600 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje.

Pri šifri 74.600 se vpiše, da bo družba
opravljala samo dejavnost varovanja.

Rg-106413

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05234 z dne 10. 4. 1997 pri
subjektu vpisa LORENA, družba za ako-
punkturo in trgovino, d.o.o., sedež: Pri-
možičeva ul. BS 6/3, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/28230/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, firme, usta-
noviteljev in deležev ter spremembo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5950813
Firma: LORENA, ordinacija za splošno

medicino, akopunkturo ter trgovina,
d.o.o.

Sedež: Ljubljana-Črnuče, Cesta
Ceneta Štuparja 2a

Ustanovitelja: Grecs Irena, vstop 11. 6.
1996 in Golob Alojzij, vstop 9. 10. 1996,
oba Homec, Gostičeva cesta 2, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997: 8512
Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost.

Rg-106415

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05960 z dne 8. 4. 1997 pri
subjektu  vpisa  TRGOLED,  podjetje  za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Wolfova 3, Ljubljana,
pod vložno št. 1/20629/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5700477
Sedež:  Ljubljana,  Gornji  Rudnik,

Cesta IV/1
Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997: 15520

Proizvodnja sladoleda; 15890 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-

delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 52110 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov.

Rg-106418

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06895 z dne 10. 4. 1997 pri
subjektu vpisa BELA TRADE, d.o.o., druž-
ba za komercialo, trgovino, zastopstva
in  proizvodnjo,  sedež:  Brajnikova  31,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09961/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5447780
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997: 0502

Ribogojstvo, ribiške storitve; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s

kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo, 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
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Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnost dru-
gih prometnih agencij; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-106420

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07129 z dne 10. 4. 1997 pri
subjektu vpisa VRESTRO, proizvodnja in
trženje industrijskih naprav, d.o.o.,
Lavrica, Vrečarjeva 26, Škofljica, sedež:
Vrečarjeva 26, Škofljica, Lavrica, pod
vložno št. 1/03193/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti ter spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5327270
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 295 Proizvodnja drugih
strojev za posebne namene; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-106421

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/07213 z dne 10. 4. 1997 pri
subjektu vpisa PROADRIA, notranja in
zunanja trgovina, d.o.o., sedež: Vrhovci,
C. XXVI/14, Ljubljana, pod vložno št.
1/22887/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5767601
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov, 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3120 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumen-
tov in fotografske opreme; 3410 Proizvodnja
motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polpriko-
lic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-

podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cialaiziranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške 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 pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
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jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9133 Dejavnost drugih orga-
nizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 92512 Dejavnost arhivov.

Rg-106422

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07260 z dne 8. 4. 1997 pri
subjektu vpisa BOME, podjetje za trgova-
nje, kooperacijo in proizvodnjo, d.o.o.,
Japljeva 1, Mengeš, sedež: Japljeva 1,
Mengeš, pod vložno št. 1/07922/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5404126
Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997: 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; 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; 2122 Proizvodnja gospo-
dinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge

pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7230 Obdelava podatkov;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Rg-106424

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01684 z dne 8. 4. 1997 pri
subjektu vpisa DOMAČA PEKA, pro-
izvodnja peciva, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Pod topoli 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/07142/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5376211
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Mejač Tilen, Ljubljana, Pod topoli 5,
imenovan 12. 3. 1997.

Rg-106558

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00251 z dne 26. 3. 1997
pri subjektu vpisa GGP PROJEKT LJUB-
LJANA, d.o.o., sedež: Šmartinska 134a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25596/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo deležev družbenikov, spremembo osnov-
nega kapitala ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5860261
Osnovni kapital: 3,400.000 SIT
Ustanovitelj: GREBNER BERATENDE

INGENIEURE GMBH VBI - Mainz, Nem-
čija, Am Rodelberg 21, vstop 6. 7. 1994,
vložek 2,140.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1997: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne 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 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 511 Po-
sredništvo; 5113 Posredništvo pri prodaji

lesa in gradbenega materiala; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-106560

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04313 z dne 26. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MATAK, storitveno pod-
jetje, d.o.o., Mengeš, sedež: Jelovškova 30,
Mengeš, pod vložno št. 1/21652/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5734908
Sedež: Mengeš, Prešernova c. 2

Rg-106561

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04469 z dne 7. 4. 1997 pri
subjektu vpisa GT, družba za trgovino na
debelo in drobno z mešanim blagom,
d.o.o., Vrhnika, sedež: Stara cesta 41,
Vrhnika, pod vložno št. 1/04004/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5643970
Sedež: Vrhnika, Tržaška cesta 28

Rg-106563

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05282 z dne 21. 3. 1997 pri
subjektu vpisa RUTAR, firma za trgovino,
zastopanje, svetovanje in storitve, d.o.o.,
sedež: Poljedelska 3, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08123/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5418054
Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1997: 1715

Sukanje in priprava naravne svile ter suka-
nje in teksturiranje sintetične ali umetne fi-
lamentne preje; 1724 Tkanje preje tipa svi-
le; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1771 Proizvodnja nogavic; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 2121 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske em-
balaže; 2215 Drugo založništvo, 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2430 Proizvodnja kritnih barv,
lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2954 Proizvod-
nja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjar-
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sko industrijo; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-106569

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05767 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa EKOTRADE, Proizvodnja,
trgovina, storitve, inženiring, d.o.o.,
Komenda, Zadružna 26, sedež: Zadružna
26, Komenda, pod vložno št. 1/22416/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5740592
Osnovni kapital: 1,715.672 SIT
Ustanovitelja: Teran Tatjana, Duplje,

Podbrezje 135, vstop 29. 10. 1996, vložek
85.784 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Gracar Boris, Trbovlje, Sallaumines 4, vstop
29. 10. 1996, vložek 85.784 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papir-
ne in kartonske embalaže; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-106570

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05771 z dne 1. 4. 1997 pri
subjektu vpisa PRIMOLOCO, podjetje za
notranjo in zunanjo trgovino ter poslov-
ne storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Du-
najska 172, Ljubljana, pod vložno št.
1/20404/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža, spremembo zastopnika ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5686571
Firma:  PRIMO  LOCO,  »na  prvem

mestu«, proizvodnja, storitve in trgovina,
d.o.o.

Skrajšana firma: PRIMO LOCO, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 13
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Turk Iztok, Grahovo pri Cerknici, Go-
ričice 30, imenovan 13. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1997: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,

kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili, 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
6024 Cestni tovorni promet; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-106572

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05850 z dne 26. 3. 1997 pri
subjektu vpisa OLYMPUS TRGOVINA,
d.o.o., sedež: Vrhovčeva 1, Ljubljana, pod
vložno št. 1/28210/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5953219
Sedež: Ljubljana, Vodovodna 1
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Rg-106573

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05956 z dne 25. 3. 1997 pri
subjektu vpisa EXPO COMM, inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Gosposvetska 4, sedež:
Gosposvetska 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/17853/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in firme s temile
podatki:

Matična št.: 5629586
Firma:  EXPO  COMM,  inženiring,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Cesta na Brdo 49

Rg-106574

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06018 z dne 28. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ISARIA, Proizvodnja in
trgovina, d.o.o., sedež: Čeče 2a, Trbovlje,
pod vložno št. 1/08996/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, njihovih deležev in spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5430208
Ustanovitelja: Žorž Viktor, vstop 26. 9.

1990 in Žorž Stanislava, vstop 5. 11. 1996,
oba Trbovlje, Čeče 2a, vložila po 1,401.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Žorž Viktor, razrešen 5. 11. 1996 in ime-
novan za prokurista; direktorica Žorž Stani-
slava, imenovana 5. 11. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-106575

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06191 z dne 24. 4. 1997 pri
subjektu vpisa 3 “R”, ekonomska propa-
ganda in zastopstva, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 152, sedež: Šmartinska 152,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16937/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, firme in skrajšane firme s temile
podatki:

Matična št.: 5888301
Firma: 3 “R”, ekonomska propaganda

in zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: 3 “R”, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Letališka 27

Rg-106576

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06251 z dne 24. 4. 1997 pri
subjektu vpisa CARNIOLIA, proizvodnja,
trgovina, izvoz in uvoz, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Letališka 16, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05072/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: DSH DEUTSCH - SLO-
WENISCHER HANDEL HMBH, izstop
28. 10. 1996; Prebil Pavel, Ljubljana, Mil-
četova pot 25, vstop 28. 10. 1996, vložek
4,324.778 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-106579

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06874 z dne 28. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MGG, Kovinsko predelo-
valna industrija in trgovina, d.o.o., Ko-
sančeva 13, Ljubljana, sedež: Kosančeva
13, Ljubljana, pod vložno št. 1/11940/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-

membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5476607
Ustaoviteljici: Merlak Marinka, Ljublja-

na, Kosančeva 13, vstop 18. 12. 1996, vlo-
žek 500.000,33 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gale Andreja, Škofljica, Šmarska ce-
sta 10, vstop 18. 12. 1996, vložek
500.000,33 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Gale Marjan, izstop 18. 12. 1996; Mer-
lak Bojan, izstop 18. 12. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gale Marjan, razrešen 18. 12. 1996;
direktor Gale Anton, Škofljica, Gumnišče
9, imenovan 18. 12. 1996, zastopa družbo
brez omejitev, razen za pravne posle odtu-
jevanja nepremičnin oziroma osnovnih sred-
stev, za kar mora imeti predhoden sklep
skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1997:
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno
vlečenje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga
primarna predelava železa, jekla; proizvod-
nja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2751
Litje železa; 2753 Litje lahkih kovin; 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, 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, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in
ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transport-
nih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja
traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za indu-
strijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-

tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primar-
nih členov in baterij; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi 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 drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami 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; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
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poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9000 Sto-
ritve javne higiene; 90005 Druge storitve
javne higiene.

Rg-106581

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06899 z dne 21. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KERSAN, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, Tesovnikova 88, se-
dež: Herbersteinova 18, Ljubljana, pod
vložno št. 1/05467/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5339294
Dejavnost, vpisana dne 21 3. 1997: 2211

Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah.

Rg-106585

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07013 z dne 11. 3. 1997 pri
subjektu vpisa DMA, podjetje za storitve-
ne dejavnosti in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, Samova 5, sedež: Samova 5, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14839/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
ustanoviteljev, deležev, zastopnika in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5552117
Firma: DMA, družba za producentsko

dejavnost in elektronske medije, d.o.o.

Skrajšana firma: DMA, d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelja: Zanco Diego in Požlep

Matjaž, oba iz Ljubljane, Kremžarjeva 18,
vstopila 28. 10. 1991, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Kopač
Marko, izstop 9. 12. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kopač Marko, razrešen 9. 12. 1996; di-
rektor Požlep Matjaž, razrešen 9. 12. 1996
kot namestnik direktorja in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
direktor Zanco Diego, razrešen 9. 12. 1996
kot namestnik direktorja in imenovan za
družbenika, ki zastopa družbo kot namest-
nik direktorja brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.

Rg-106586

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07069 z dne 28. 3. 1997 pri
subjektu vpisa NIL, podatkovne komuni-
kacije, inženiring in svetovanje, d.o.o., se-
dež: Litijska 51, Ljubljana, pod vložno št.
1/02073/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5286174
Ustanovitelji: Gruškovnjak Jožek, Ljub-

ljana, V Murglah 83, vstop 10. 4. 1989, vlo-
žek 7,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Paldauf Bojan, Ljubljana, Brodarjev
trg 12, vstop 10. 4. 1989, vložek 7,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pepelnjak
Ivan, Ljubljana, Jamova cesta 66, vstop
16. 6. 1992, vložek 7,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Jurkovič Josip, Ljub-
ljana, Reber 9, vstop 16. 12. 1996, vložek
7,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jurkovič Josip, imenovan 16. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-106587

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/07079 z dne 25. 3. 1997 pri sub-
jektu  vpisa  GEOS,  projektiranje  in  fi-
nančno svetovanje, d.o.o., sedež: Vodovod-
na pot 4, Rakek, pod vložno št. 1/04421/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5333121
Sedež: Ljubljana, Privoz 12

Rg-106589

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07112 z dne 2. 4. 1997 pri
subjektu  vpisa  ZAPO,  podjetje  za  za-
stopstvo in trgovino, d.o.o., Trata VII/18,
Kočevje,  sedež:  Trata  VII/18,  Kočevje,
pod vložno št. 1/15468/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, zastopnikov ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5566665
Firma: ZAPO, podjetje za zastopstvo

in trgovino, d.o.o., Kolodvorska 14,
Kočevje

Sedež: Kočevje, Kolodvorska 14
Ustanovitelj: Hočevar Alojz, izstop

20. 12. 1996; Šercer Primož, Kočevje, Šal-
ka vas 40a, vstop 20. 12. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zatopanje: direk-
tor Hočevar Alojz, razrešen 29. 11. 1995;
direktor Šercer Franc Ciril, Kočevje, Šalka
vas 40a, imenovan 29. 11. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1997: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-106591

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/007127 z dne 1. 4. 1997 pri
subjektu vpisa MEGRO, podjetje za trgo-
vino in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Brnčičeva 13, Ljubljana, pod vložno
št. 1/14272/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
zastopnikov ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5541417
Ustanovitelj: Lapanja Bojan, izstop

16. 12. 1996; MEGRO, podjetje za trgovino
in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva
13, vstop 16. 12. 1996, vložek 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Potec Zvone, Ljubljana, Polje, C.
XXII/25c, razrešen 16. 12. 1996 kot v.d.
direktorja in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev; družbenik La-
panja Bojan, razrešen 16. 12. 1996

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1997: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 40101 Proizvodnja
elektrike v HE; 40105 Distribucija elektri-
ke; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5152
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Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 6024
Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-106592

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07160 z dne 26. 3. 1997 pri
subjektu vpisa SIM-PORT, podjetje za
trgovino, gostinstvo, turizem, uvoz-izvoz,
svetovanje, posredovanje, zastopanje,
prevoze, špedicijo, usluge, ... d.o.o., sedež:
Posavskega 14, Ljubljana, pod vložno št.
1/11661/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5474876
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Simonič Dragica, razrešena 23. 12.
1996; direktor Simonič Rudi, Ljubljana,
Trebinjska ul. 16, imenovan 20. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-106593

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07170 z dne 28. 3. 1997 pri
subjektu vpisa WERELA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Gerbičeva 101, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28324/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev,
deležev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5959519
Firma: BLINC, podjetje za upravlja-

nje in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: BLINC, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Kumanovska 1
Ustanovitelji: Zajc Andrej, izstop

23. 12. 1996; Blinc Robert, Ljubljana, Ku-
manovska 1, vstop 23. 12. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Blinc Marta, Ljubljana, Mestni trg 7, vstop
23. 12. 1996, vložek 300.000 SIT, odgo-

vornost: ne odgovarja; Blinc Aleš, Ljub-
ljana, Jesenkova 2, vstop 23. 12. 1996,
vložek 225.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Blinc-Pesek Marjeta, Ljubljana,
Celovška 106, vložek 225.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Blinc Robert, imenovan 23. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Blinc Marta, imenovana 23. 12. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnik Blinc
Aleš, imenovan 23. 12. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Zajc Andrej, raz-
rešen 23. 12. 1996

Rg-106595

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07240 z dne 2. 4. 1997 pri
subjektu vpisa TEHNO, trgovsko podjetje
na debelo in drobno, d.o.o., Grosuplje,
Velika Loka 36, sedež: Velika Loka 36,
Grosuplje, pod vložno št. 1/11020/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, zastopnikov ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5470889
Ustanovitelj: Potokar Stane, izstop

31. 12. 1996; Potokar Dušan, Grosuplje, Ve-
lika Loka 36, vstop 31. 12. 1996, vložek
1,769.391,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Potokar Stane, razrešen 31. 12. 1996;
direktor Potokar Dušan, imenovan 31. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1997: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo 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 kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 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 kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-106597

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07262 z dne 7. 4. 1997 pri
subjektu vpisa TRAKTOR, d.o.o., podjet-
je za kmetijsko mehanizacijo, Moste 73,
Komenda, sedež: Moste 73, Komenda, pod
vložno št. 1/19819/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5664888
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997: 5020

Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem.

Rg-106599

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00021 z dne 25. 3. 1997 pri
subjektu vpisa PUSCH, Trgovina in za-
stopstvo, d.o.o., Hrastnik, sedež: Praprot-
no 46, Hrastnik, pod vložno št. 1/11280/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5468922
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Češko Sandi, Zagorje, Cesta zmage 7,
imenovan 18. 12. 1996, direktorica Dolanc
Livija, Zagorje, Cesta zmage 7, razrešena
18. 12. 1996 in imenovana za prokuristko.

Rg-106600

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00072 z dne 27. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29076/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1123556
Firma: MADRAS INŽENIRING, mar-

keting, inženiring, svetovanje, d.o.o.
Skrajšana  firma:  MADRAS  INŽENI-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Sketova 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Aleš, Ljubljana, Po-

trčeva 8, vstop 23. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Božič Aleš, imenovan 23. 12. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev; prokuristka
Kramar Mateja, Ljubljana, Bratinova 1, ime-
novana 3. 2. 1997

Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovi-
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na 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 ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-106603

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00376 z dne 9. 4. 1997 pod
št. vložka 1/29125/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1121995
Firma:  AERODENT,  zobozdravstvo,

d.o.o., Vrhnika
Skrajšana firma: AERODENT, d.o.o.,

Vrhnika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vrhnika, Brigadirska 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Keršič Jožef, Vrhnika, Bri-

gadirska 16, vstop 5. 11. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-
nik Keršič Jožef, imenovan 5. 11. 1996, kot
poslovodja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1997:
01131 Vinogradništvo; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2215
Drugo založništvo; 5111 Posredništvo pri

prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 6220 Izredni
zračni promet; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo 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; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 8512 Izvenbolnišnična zdravstvena de-
javnost; 85121 Osnovna zdravstvena de-
javnost; 85122 Specialistična ambulantna
dejavnost; 8513 Zobozdravstvena dejav-
nost; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-106608

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00552 z dne 9. 4. 1997 pri
subjektu vpisa CMC INŽENIRING, d.o.o.,
Ljubljana,  Tbilisijska  81,  sedež:  Tbili-
sijska  81,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/11478/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča sprememba ustanoviteljev in njihovih
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5462991
Ustanovitelja: Klančar Leopold, izstop

28. 12. 1995; Obermajer Janez, izstop 28. 12.
1945; GDV, d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska 81,
vstop 28. 12. 1995, vložek 500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; INTERIM, d.o.o.,
Ljubljana, Splitska 10, vstop 28. 12. 1995,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-106611

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00583 z dne 21. 3. 1997 pod
št. vložka 1/29056/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1124293
Firma: SABI, SETNIČAR IN DRUŽ-

BENIK, proizvodnja betonskih izdelkov,
d.n.o.

Skrajšana firma: SABI, SETNIČAR IN
DRUŽBENIK, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dol pri Ljubljani, Kamnica 7
Osnovni kapital: 1,084.000 SIT
Ustanovitelja: Setničar Andrej, Ljublja-

na, Cesta Dolomitskega odreda 83a, vstop
27. 1. 1997, vložek 542.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Bla-
gaič Iztok, Ljubljana, Tometova ulica 6,
vstop 27. 1. 1997, vložek 542.000 SIT, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Setničar Andrej, imenovan 27. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev, družbenik
Blagaič Iztok, imenovan 27. 1. 1997, zasto-
pa in predstavlja družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1997:
26260 Proizvodnja ognjevzdržne kerami-
ke; 26400 Proizvodnja strešnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo; 26610 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela; 45500 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posamezni-
mi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
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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; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo 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 de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
60220 Storitve taksistov; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 7210 Svetovanje o računalniških na-

pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimetnalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-106616

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00637 z dne 8. 4. 1997 pod
št. vložka 1/29118/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1124366
Firma: PRO-INCO, inženiring, storitve

in trgovina, d.o.o., Kavškova 16, Ljubljana
Skrajšana  firma:  PRO-INCO,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Kavškova 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Carneiro Moreira Flavio

Tadeu, Sao Paulo, Brazilija, Rua Jose A.
Coelho 730, vstop 6. 1. 1997, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bajc Moreira Barbara, Ljubljana, Pavšičeva
6, vstop 6. 1. 1997, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bajc Dani-
lo-Matija, Ljubljana, Pavšičeva 6, vstop 6. 1.
1997, vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bajc Primož, Ljubljana, Pavši-
čeva 6, vstop 6. 1. 1997, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Bajc Moreira Barbara, imenovana
6. 1. 1997, zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Bajc Danilo-Matija, imenovan
6. 1. 1997; zastopnik Carneiro Moreira Fla-
vio Tadeu, imenovan 6. 1. 1997, zastopa
družbo brez omejitev kot predsednik
skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-

nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-106619

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01075 z dne 26. 3. 1997 pri
subjektu vpisa RAF, podjetje za računo-
vodske in finančne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Leskoškova 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13249/00 vpisalo v sodni  regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5517923
Firma: AGRA COMMERCE, trgovina,

proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AGRO COMMERCE,

d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1997:

2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2733 Hladno
profiliranje; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
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iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, ra-
zen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski 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.; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 31562 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih ob-
jektov; 4531 Električne inštalacije; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalaci-
je; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in

vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na 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, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-

nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6412 Kurirska storitve, razen
javnih poštnih storitev; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-106620

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg 97/01103 z dne 26. 3. 1997 pri
subjektu vpisa HERING M & P, k.d.,
Ljubljana, sedež: Tržaška 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/08179/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5394252
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1997:

51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-106621

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg 97/01171 z dne 1. 4. 1997 pri
subjektu  vpisa  AMBICO,  d.o.o.,  iz-
voz-uvoz, mednarodna trgovina, Cesta
talcev 18, Medvode, sedež: Cesta talcev
18, Medvode, pod vložno št. 1/26656/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo priimka ustanoviteljice in zastop-
nice s temile podatki:

Matična št.: 5912946
Ustanoviteljica: Sekač Kajzer Mateja,

Ljubljana-Šentvid, Tacenska cesta 106,
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vstop 28. 8. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sekač Kajzer Mateja, imenovana
28. 8. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-106626

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg 97/01368 z dne 11. 4. 1997 pod št.
vložka 1/29133/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1191454
Firma: KL, Svetovanje - trženje, d.o.o.,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Podrožniška pot 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kocijančič Janez, Ljublja-

na, Podrožniška pot 1, vstop 8. 1. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kocijančič Janez, imenovan 8. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in
sadjarstvo; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo 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 ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5040 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5123 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo

s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo, 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na 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, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s

knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, 52488
Trgovina na drobno v drugih specialaizira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem,d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7320 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-106628

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg 97/01450 z dne 7. 4. 1997 pod št.
vložka 1/29110/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1191624
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Firma: FARINA & URL, marketing,
d.o.o.

Skrajšana firma: FARINA & URL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Koprska 94
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: FARINA MUHLENGE-

SELLSCHAFT M.B.H., Raaba, Avstrija,
Muhlen str. 15, vstop 27. 2. 1997, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Breznik Franc, Ljubljana, V Murglah 10,
vstop 27. 2. 1997, vložek 150.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Breznik Saša,
Ljubljana, Vogelna ulica 8, vstop 27. 2.
1997, vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kirchmayer Peter, Graz, Esteichgasse
20, imenovan 27. 2. 1997, zastopa in pred-
stavlja družbo brez omejitev; prokuristka
Breznik Saša, imenovana 27. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Rg-106630

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg 97/01567 z dne 11. 4. 1997 pri
subjektu  vpisa  TIMA  COMMERCE,
d.o.o., trgovina, uvoz-izvoz, zastopstva,
Ljubljanska 53, Grosuplje, sedež: Ljub-
ljanska c. 53, Grosuplje, pod vložno št.
1/14468/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in skrajšane firme s
temile podatki:

Matična št.: 5542928
Firma: AVTOHIŠA ČUBEJ, Trgovina

in zastopstvo, d.o.o., Grosuplje, Ljubljan-
ska c. 53

Skrajšana firma. AVTOHIŠA ČUBEJ,
d.o.o.

Rg-106631

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg 97/01604 z dne 26. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MAKRA, družba za pro-
izvodnjo, trgovino, storitve, d.o.o., Ig, se-
dež: Ig 34, Ig, pod vložno št. 1/15151/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5553059
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1997:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 1771 Proizvodnja nogavic;

5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5040 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlina-
mi; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo 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 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo 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 de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-

vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe, 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-106632

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg 97/01629 z dne 26. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MICROSOFT, družba za
računalniške programe in opremo, d.o.o.,
Dunajska c. 156, Ljubljana, sedež: Du-
najska c. 156, Ljubljana, pod vložno št.
1/25914/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5871964
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Maffei Gregory Ben, Seattle, Wa
98112, ZDA, 1210 42 nd Avenue East, ime-
novan 10. 2. 1997.
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MARIBOR

Rg-101321

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00891 z dne 21. 11. 1996 pri
subjektu vpisa BISTRICA, proizvodno tr-
govska zadruga, z.o.o., sedež: Titova ce-
sta 52, 2310 Slovenska Bistrica, pod vlož-
no št. 1/09176/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, tipa za-
stopnika in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5274460
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Vizjak Olga, Slovenska Bistrica,
Tomšičeva 42, imenovana 1. 1. 1996, zasto-
pa družbo v višini 20.000 DEM v tolarski
protivrednosti.

Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1996:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2020 Proizvodnja furnirja,
vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlakne-
nih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2640 Proizvodnja strešni-
kov, opeke in drugih keramičnih materialov
za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja le-
žajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 3110 Proizvod-
nja elektromotorjev, generatorjev in trans-
formatorjev; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3420 Proizvodnja karo-
serij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižute-

rije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov 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, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5111 Po-
sredništvo 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, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovi-
na 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z

gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 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.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

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

Rg-101344

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01001 z dne 12. 10. 1996
pri subjektu vpisa MLM, predelava bakra,
d.o.o., sedež: Oreško nabrežje 9, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/03736/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti, tipa zastopnika, pooblastil obsto-
ječega zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5478316
Ustanovitelj: MARIBORSKA LIVARNA

MARIBOR, d.o.o., Maribor, Oreško nabrež-
je 9, vstop 20. 3. 1991, vložek 332,745.490,70
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Klančar Zvonko, Zgornja Polskava, Šer-
cerjeva n.h., imenovan 5. 7. 1996, mora pri-
dobiti predhodno soglasje ustanoviteljice za
sklepanje pogodb o nakupu, prodaji in obre-
menitvi nepremičnin in premičnin v vredno-
sti nad tolarsko protivrednostjo 100.000
DEM ter o vlaganju kapitala v druge družbe.
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Dejavnost, vpisana dne 12. 10. 1996:
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje, tehnični preizkusi in analize.

Rg-101391

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00566 z dne 13. 12. 1996
pod št. vložka 1/10051/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5946999
Firma: KLUDI ARMATUREN, trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: KLUDI ARMATU-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Mlinska ulica 20
Osnovni kapital: 2,704.900 SIT
Ustanovitelj: KLUDI ARMATUREN

AUSTRIA, GesmbH, Hornstein 7053, Av-
strija, Neufelder Strasse 17, vstop 29. 3.
1996, vložek 2,704.900 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Scheffer Franz, Frunderberg 58730,
Nemčija, Hohenheide 5, imenovan 29. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Zavec Miroslav, Maribor, Glavni trg 24,
imenovan 29. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1996:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7413 Razisko-

vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

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

V nemškem prevodu se firma glasi
KLUDI Armaturen Handels GesmbH., skraj-
šana firma KLUDI Armaturen GesmbH.

Rg-102672

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01519 z dne 8. 1. 1997 pod
št. vložka 1/10062/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5577888
Firma:  EMO  ENERGETIKA,  proiz-

vodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: EMO ENERGETIKA,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Dušana Mrav-

ljaka 9
Osnovni kapital: 589,826.335,90 SIT
Ustanovitelja: EMO, emajlirnica, metal-

na industrija, orodjarna, d.o.o., Celje, Mari-
borska cesta 86, vstop 30. 1. 1992, vložek
117,965.267,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; WARGA, proizvodno in storitveno
podjetje, d.n.o., Maribor, Meljski dol 17,
vstop 23. 10. 1995, vložek 471,861.068,70
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Warga Željko, Maribor, Meljski dol
17, imenovan 11. 1. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1997: 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; tehnični preiz-
kusi in analize; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

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

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču v Celju pod vložno šte-
vilko 1/03665-00, in sicer kot EMO
ENERGETIKA proizvodno podjetje d.o.o.
Šentjur pri Celju, s sedežem Ulica Kozjan-
skega odreda 29, Šentjur pri Celju.

Rg-102714

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01291 z dne 23. 12. 1996
pri subjektu vpisa KERAMIČARSTVO IN

PEČARSTVO, p.o., sedež: Cesta zmage
13, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00906/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5094593
Firma:  KERAMIČARSTVO  IN  PE-

ČARSTVO, proizvodnja, trgovina in sto-
ritve, d.o.o.

Skrajšana firma: KERAMIČARSTVO
IN PEČARSTVO, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 32,370.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad invalid-

skega in pokojninskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 5. 7.
1996, vložek 3,237.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vstop 5. 7. 1996,
vložek 3,237.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 5. 7.
1996, vložek 11,640.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Arnuš Srečko, Juršinci, Hla-
ponci 9a, vstop 5. 7. 1996, vložek 330.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cafuta
Maks, Podlehnik, Sedlašek 43a, vstop 5. 7.
1996, vložek 330.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Cerovšek Ivan, Maribor, Antoli-
čičeva 14, vstop 5. 7. 1996, vložek 440.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cikač Stje-
pan, Maribor, Lautarjeva 9a, vstop 5. 7.
1996, vložek 440.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gošnik Valter, Maribor, Ob goz-
du 12, vstop 5. 7. 1996, vložek 385.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Hvalec Franc,
Zgornji Leskovec, Belavšek 43, vstop 5. 7.
1996, vložek 385.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Hvalec Janez, Zgornji Leskovec,
Veliki Okič 40, vstop 5. 7. 1996, vložek
440.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ivančič Janez, Zgornji Leskovec, Veliki
Okič 9, vstop 5. 7. 1996, vložek 330.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jakopin
Dominik, Maribor, Vrazova 46, vstop 5. 7.
1996, vložek 440.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kac Jožef, Miklavž na Dravskem
polju, Uskoška ulica 19, vstop 5. 7. 1996,
vložek 385.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kelc Ivan, Cirkulane, Meje 21, vstop
5. 7. 1996, vložek 385.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kocbek Rado, Pesnica
pri Mariboru, Spodnje Dobrenje 37b, vstop
5. 7. 1996, vložek 167.000 SIT odgovor-
nost: ne odgovarja; Kolarič Franc, Spodnji
Duplek, Zgornji Duplek 19, vstop 5. 7. 1996,
vložek 385.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kolarič Viktor, Spodnji Duplek, Zgor-
nji Duplek 179, vstop 5. 7. 1996, vložek
275.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kolednik Adolf, Cirkulane, Pohorje 35,
vstop 5. 7. 1996, vložek 440.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Lah Franc, Maribor,
Ulica Staneta Severja 19, vstop 5. 7. 1996,
vložek 385.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lah Janez, Maribor, Betnavska 24,
vstop 5. 7. 1996, vložek 385.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Milin Leonida, Ma-
ribor, Gregorčičeva 27, vstop 5. 7. 1996,
vložek 111.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Milošič Jožef, Zgornji Leskovec, Ve-
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liki Okič 6, vstop 5. 7. 1996, vložek 330.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mlakar
Franc, Ptuj, Golobova 24, vstop 5. 7. 1996,
vložek 385.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pahor Sonja, Maribor, Šentiljska 39,
vstop 5. 7. 1996, vložek 114.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Pezdiček Danijela,
Maribor, Betnavska 88, vstop 5. 7. 1996,
vložek 112.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Planjšek Franc, Maribor, Limbuška
108, vstop 5. 7. 1996, vložek 330.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Potočnik Franc;
Miklavž na Dravskem polju, Ulica miru 14,
vstop 5. 7. 1996, vložek 440.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Repolusk Janez,
Kamnica, Nad Čreto 10, vstop 5. 7. 1996,
vložek 440.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rola Marjan, Maribor, Kardeljeva 57,
vstop 5. 7. 1996, vložek 385.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Samec Karl, Zgornja
Kungota, Kozjak nad Pesnico 24a, vstop
5. 7. 1996, vložek 385.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Šenet Majda, Maribor,
Koroška 61, vstop 5. 7. 1996, vložek
220.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šegula Martin, Juršinci, Zagorci 56, vstop
5. 7. 1996, vložek 330.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Šešerko Marija, Mari-
bor, Cesta zmage 13, vstop 5. 7. 1996, vlo-
žek 440.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Šmigoc Jožef, Maribor, Delavska 12,
vstop 5. 7. 1996, vložek 330.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Šmigoc Jožef, Ptuj,
Prešernova 11, vstop 5. 7. 1996, vložek
330.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Špilak Jožef, Maribor, Betnavska 152, vstop
5. 7. 1996, vložek 385.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Štumberger Viljem,
Spodnji Duplek, Dvorjane 14c, vstop 5. 7.
1996, vložek 440.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Tkalec Štefan, Podvelka, Pod-
velka 58, vstop 5. 7. 1996, vložek 440.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Topolovec
Franc, Zgornji Leskovec, Veliki Okič 61,
vstop 5. 7. 1996, vložek 330.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Trefalt Silvester,
Kamnica, Lucijin breg 18, vstop 5. 7. 1996,
vložek 385.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Trpin Nada, Maribor, Devova 12,
vstop 5. 7. 1996, vložek 385.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Vezjak Jože, Mari-
bor, Za gradom 27, vstop 5. 7. 1996, vložek
440.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zavec Anton, Cirkulane, Paradiž 92a, vstop
5. 7. 1996, vložek 330.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Žiher Dragica, Sveta
Trojica v Slov. goricah, Zgornja Senarska
75, vstop 5. 7. 1996, vložek 112.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cerovšek Ivan, razrešen 15. 4. 1996;
direktor Špilak Jožef, razrešen 5. 7. 1996
kot v.d. direktorja in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1996:
2624 Proizvodnja druge tehnične keramike;
2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdel-
kov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne

inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Lastninsko preoblikovanje se vpiše na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka: LP 00792/01026-1996/BJ z dne 7. 11.
1996.

Rg-103611

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00455 z dne 29. 1. 1997 pri
subjektu vpisa SERA, proizvodnja, proda-
ja, export-import, d.o.o., sedež: Ulica Mi-
lana Platovška 4, 2311 Hoče, pod vložno
št. 1/03237/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, imena in naslova družbenika,
dejavnosti, zastopnikov in tipa zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5429498
Osnovni kapital: 5,223.000 SIT
Ustanovitelji: HP HOBBY PROGRAM,

d.o.o., izstop 15. 4. 1996; Zadravec Milena,
Maribor, Ulica Milana Platovška 4, vstop
15. 4. 1996; vložek 1,828.050 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Zadravec Cvetko,
Maribor, Ulica Milana Platovška 4, vstop
15. 4. 1996, vložek 1,828.050 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; SERA HEIM-
TIERBEDRF JOSEF RAVNAK GmbH &
Co. KG, Heinsbert 52525, Nemčija, Max.
Planck. Str.6, vstop 20. 10. 1990, vložek
1,566.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zadravec Cvetko, imenovan 15. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Zadravec Milena, imenovana 20. 10. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0125 Reja drugih živali; 1571 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače ži-
vali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2462 Proizvodnja
sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja ete-
ričnih olj; 2521 Proizvodnja plošč, folij, ce-
vi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2710 Proizvodnja
železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC;
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2732 Hladno va-
ljanje ozkega traku; 2733 Hladno profilira-
nje; 2734 Vlečenje žice; 2741 Proizvodnja
plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja alumi-
nija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in ko-
sitra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lah-
kih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 3110 Proizvod-
nja elektromotorjev, generatorjev in trans-
formatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
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nami; 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 sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-

mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-104585

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00122 z dne 26. 2. 1997 pri
subjektu vpisa MARLES STORITVE MA-
RIBOR, d.o.o., sedež: Limbuška cesta 2,
2341 Pekre-Limbuš, pod vložno št.
1/01112/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5298610
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Indest Stanko, razrešen 31. 1. 1997;
direktor Sajko Matija, Maribor, Bolgarska
ulica 8, imenovan 1. 2. 1997, zastopa druž-
bo za določen čas, do imenovanja novega
direktorja, z omejitvami, da sklepa po pred-
hodnem soglasju skupščine družbe nasled-
nje pravne posle oziroma sprejema nasled-
nje poslovne odločitve: o najemanju in
dajanju dolgoročnih kreditov pravnim in fi-
zičnim osebam; o nakupu, prodaji in obre-
menitvi nepremičnin, poslovnih deležev v
drugih družbah, podjetja kot pravne osebe,
obratov in postrojenj; o nakupu, prodaji in
obremenitvi premičnin v pogodbeni vred-
nosti nad 10 mio SIT (deset mio SIT); o
ustanavljanju in vlaganju kapitala družbe v
druge družbe; o ustanavljanju podružnic.

Rg-104587

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00108 z dne 24. 2. 1997 pri
subjektu vpisa MARIBORSKA LIVARNA
MARIBOR, d.o.o., sedež: Oreško nabrež-
je 9, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00473/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, spremembo organizacijske obli-
ke, osnovnega kapitala, družbenikov, de-
javnosti, tipa zastopnika, člane nadzornega
sveta in uskladitev s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5035333
Firma: MARIBORSKA LIVARNA MA-

RIBOR, d.d.
Skrajšana firma: MLM, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.338,033.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ulica 28,
vstop 17. 12. 1996, vložek 261,746.000 SIT,

odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, vstop 17. 12. 1996, vložek 130,873.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 17. 12.
1996, vložek 243,837.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; upravičenci interne raz-
delitve, Maribor, Oreško nabrežje 9, vstop
17. 12. 1996, vložek 239,323.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 17. 12. 1996, vlo-
žili 432,950.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova ulica 28, vstop
17. 12. 1996, vložek 29,304.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vončina Anton, razrešen 1. 9. 1996;
generalni direktor Kačičnik Dušan, Mari-
bor, Igriška 89, imenovan 17. 12. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bidovec Peter,
Banovič Magdalena, Oblak Tomaž, Vido-
vič Dragutin, Sever Sonja in Kirbiš Valeri-
ja, vsi vstopili 17. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1997: 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5551 Storitve menz; 6024
Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; tehnični preizkusi in anali-
ze; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

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

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo
številka LP 01011/01306-1997/KJ z dne
29. 1. 1997.

Rg-104592

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01491 z dne 24. 2. 1997 pri sub-
jektu  vpisa  OPEKARNA  PRAGERSKO,
p.o., sedež: Ptujska cesta 37, 2331 Prager-
sko, pod vložno št. 1/00874/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, spremembo firme,
organizacijske oblike, osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, člane
nadzornega sveta in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5222044
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Firma:  OPEKARNA  PRAGERSKO,
proizvodnja opeke in strešnikov, d.d.

Skrajšana  firma:  OPEKARNA  PRA-
GERSKO, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 115,262.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 9. 7.
1996, vložek 11,526.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, d.d., ljub-
ljana, Kolodvorska 15, vstop 9. 7. 1996, vlo-
žek 11,526.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 9. 7.
1996, vložek 42,924.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; upravičenci interne razdeli-
tve delnic, vstopili 9. 7. 1996, vložili
22,989.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili
9. 7. 1996, vložili 26,297.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žu-
ran Darko, razrešen 7. 12. 1996; Šmigoc
Ivan, Pragersko, Kolodvorska 9, imenovan
7. 12. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Godec Andrej,
Jenko Borut in Klokočovnik Adolf, vsi vsto-
pili 9. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1997: 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 1422 Pridobivanje gline in kaolina;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in
izolacijskih elementov iz keramike; 2624
Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2682 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za po-
sebne namene; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog, le-
tališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-

tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5223 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 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; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5522 Storitve kampov; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5551 Storitve menz; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Paki-
ranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod
šifro K 74.12 ne sme družba opravljati re-
vizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka: LP 00790/00847-1996/IZ z dne
19. 12. 1996.

Rg-104676

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00095 z dne 12. 2. 1997
pri subjektu vpisa ECCO MARKETING,
družba za trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Cankarjeva ulica 10, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/08910/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova fir-
me in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5812950
Sedež: 2000 Maribor, Strma ulica 11
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Mesarič Gregor, razrešen 27. 1. 1997;
direktor Smid Franz, Korobotek A-8382,
Avstrija, Korobotek 92, imenovan 5. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Goričan Milan, Maribor, Crnekova 7,
imenovan 31. 5. 1995, zastopa družbo sku-
paj z direktorjem.

Rg-104682

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00361 z dne 12. 2. 1997 pri
subjektu vpisa CENTER ZA INTERDI-
SCIPLINARNE IN MULTIDISCIPLI-
NARNE RAZISKAVE IN ŠTUDIJE UNI-
VERZE V MARIBORU, sedež: Krekova
ulica 2, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09489/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5883270
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Klojčnik Tomaž, razrešen 5. 2. 1996;
Horvat Bogomir, Kamnica, Na Jelovcu 15,
imenovan 5. 2. 1996, zastopa kot predstoj-
nik Centra z omejitvijo, da ne more razpola-
gati z nepremičninami.

Rg-104683

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01537 z dne 14. 2. 1997 pri
subjektu  vpisa  JJ,  podjetje  za  finančno
svetovanje in trgovino, d.o.o, sedež:
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01050/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, naslo-
va firme, osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5298750
Firma: EUROTISKAR, družba za sto-

ritve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROTISKAR, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Kopitarjeva uli-

ca 2
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Košenina Joško, izstop

27. 12. 1996; Jurak Minka, izstop 27. 12.
1996; Košenina Marija, Maribor, Praprotni-
kova ulica 1, vstop 27. 12. 1996, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Košenina Joško, razrešen 7. 1. 1997;
direktorica Košenina Marija, imenovana
7. 1. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 14. 2. 1997: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
6521 Finančni zakup (leasing).

Rg-104706

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00029 z dne 18. 2. 1997 pri
subjektu vpisa MESITES, podjetje za
mednarodne in tuzemske storitve v bla-
govnem prometu, export-import, d.o.o.,
sedež: Makole 3, 2321 Makole, pod vložno
št. 1/03038/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnovne-
ga kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastop-
nikov, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5451213
Firma: MESITES, družba za trgovino

in storitve, d.o.o.
Sedež: 2319 Poljčane, Ulica Tomšičeve

brigade 9
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Podjaveršek Martin, izstop

27. 12. 1995, Dravinac Rajko in Dravinac
Cecilija, oba Poljčane, Ulica Tomšičeve bri-
gade 9, vstopila 27. 12. 1995, vložila po
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podjaveršek Martin, razrešen 27. 12.
1995; direktorica Dravinac Cecilija, imeno-
vana 27. 12. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1997: 4531
Električne inštalacije; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-105594

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00153 z dne 12. 3. 1997 pri

subjektu vpisa IBT ŠPED-KOBLER, ex-
port-import, podjetje za trgovino, trans-
port in storitve, d.o.o., sedež: Vinograd-
niška pot 25, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/07777/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, dejavnosti, družbe-
ne pogodbe in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5850096
Firma: IBT ŠPED-KOBLER, podjetje

za transport, trgovino in storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1997: 0202

Gozdarske storitve; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-

kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
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vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6220 Izredni zračni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93030 Druge
storitve za nego telesa; 9500 Zasebna gos-
podinjstva z zaposlenim osebjem.

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

Rg-105595

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00169 z dne 13. 3. 1997 pod
št. vložka 1/10122/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5372470
Firma:  GRADITELJSTVO  MALTA-

RIČ, proizvodnja, gradbeništvo in stori-
tve, d.o.o.

Skrajšana  firma:  GRADITELJSTVO
MALTARIČ, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Ulica Staneta Se-
verja 11

Osnovni kapital: 1,533.000 SIT
Ustanovitelj: Maltarič Izidor, Maribor,

Ulica Staneta Severja 11, vstop 5. 2. 1997,
vložek 1,533.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Maltarič Izidor, imenovan 5. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo;
92712 Dejavnost igralnic; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro
O 92.711 sme družba opravljati igre na sre-
čo, ki se občasno prirejajo v okviru kultur-
nega, športnega ali zabavnega programa pri-
reditelja in kjer skupna vrednost srečk ne
presega 400.000 SIT; pod šifro O 92.712 se
dopiše samo igralni avtomati.

Rg-105599

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00009 z dne 11. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ING-EDIL, podjetje za in-
ženiring, gradbeništvo, promet blaga in
drugih gradbeno-tehničnih storitev,
d.o.o., sedež: Meznaričeva 2, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/03338/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti, zastopnikov, akta o ustanovitvi in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5446112
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Pinter Stanka, razrešena 15. 7.
1996; direktor Pinter Primož, Maribor, Mez-
naričeva 2, imenovan 15. 7. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

Rg-105600

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00253 z dne 14. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MOPLAN, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Brezula 14, 2327 Rače, pod vložno št.
1/07418/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov in poslovne-
ga deleža, dejavnosti, zastopnikov, družbe-
ne pogodbe in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5713161
Ustanoviteljica: Planjšek Mojca, Fram,

Fram 206, vstop 11. 12. 1992, vložek
1,532.297 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Planjšek Anton, izstop 28. 2. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Planjšek Mojca, imenovana 11. 12.
1992, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Planjšek Anton, razrešen 28. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
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pregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hi-
šnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-105601

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00525 z dne 4. 3. 1997 pri
subjektu vpisa STAND, svetovanje, trgo-
vina in storitve, d.o.o., sedež: Ulica Jelen-
čevih 42, 2341 Pekre-Limbuš, pod vložno
št. 1/04678/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika s temile po-
datki:

Matična št.: 5702330
Ustanoviteljica: Đajić Nikola, izstop

15. 5. 1996; Đajić Ana, Limbuš, Ulica Jelen-
čevih 42, vstop 15. 5. 1996, vložek 1,535.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105602

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00831 z dne 13. 3. 1997
pri subjektu vpisa INFOND AREH, poob-
laščena investicijska družba, d.d., sedež:
Trg osvoboditve 6, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09818/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št: 5930936
Osnovni kapital: 4.760,000.000 SIT
S sklepom skupščine z dne 19 3. 1996 se

osnovni kapital poveča na 4.760,000.000
SIT.

Rg-105603

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00991 z dne 11. 3. 1997 pri
subjektu vpisa CARGO LOGISTIC
PARTNERS, družba za transport, špedi-
cijo, trgovino in zunanjo trgovino, d.o.o.,
sedež: Tržaška cesta 53, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09463/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5884896
Osnovni kapital: 2,104.645,40 SIT
Ustanovitelj: CLP CARGO LOGISTIC

PARTNERS GMBH, Hamburg, Nemčija,
vstop 3. 1. 1995, vložek 2,104.645,40 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1997: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje.

Dejavnost, izbrisana dne: 11. 3. 1997:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod ši-
fro K 74.14 ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanja med managerji in de-
lavci.

Rg-105604

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00944 z dne 13. 3. 1997 pod
št. vložka 1/10120/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5967660
Firma:  FRANS  MAAS,  družba  za

opravljanje špediterskih storitev, d.o.o.
Skrajšana firma: FRANS MAAS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška cesta 47
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: FRANS MAAS INTERNA-

TIONAAL B.V., PJ Venlo 5916, Nizozem-
ska, Noorderpoort 15, vstop 18. 4. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Božnik Branko, Fram, Fram 117d, ime-
novan 18. 4. 1996, družbo zastopa z omeji-
tvijo, da sme pogodbe z veljavnostjo več
kot eno leto ali nad vrednostjo 350.000 ATS
oziroma v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan skleni-
tve pogodbe sklepati le s soglasjem ustano-
vitelja družbe; prokurist Benjanims Hendrik,
BE-Arcen 5944, Nizozemska, Lingsforte-
weg 52.

Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1997:
6024 Cestni tovorni promet; 6210 Zračni
promet na rednih linijah; 6220 Izredni zrač-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij.

Rg-105607

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00117 z dne 13. 3. 1997 pri
subjektu vpisa DEGRA, podjetje za grad-
beno in trgovinsko dejavnost, d.o.o., se-
dež: Kidričeva 17, 2342 Ruše, pod vložno
št. 1/05087/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, dejavno-

sti, zastopnikov, družbene pogodbe in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo s temile po-
datki:

Matična št.: 5582806
Ustanovitelj: Zavec Andrej, Ruše, Kidri-

čeva 17, vstop 30. 1. 1992, vložek 1,633.200
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Domanjko
Andrej, izstop 1. 2. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zavec Andrej, imenovan 30. 1. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Do-
manjko Andrej, razrešen 1. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1997: 4543
Oblaganje tal in sten; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo.

Rg-105610

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00113 z dne 10. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KRUH-PECIVO, družbe-
no podjetje, p.o., sedež: Ulica Jožice Flan-
der 2, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00930/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti, zastopni-
kov, člane nadzornega sveta in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5104963
Firma: KRUH-PECIVO, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.d.
Skrajšana firma: KRUH-PECIVO, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 654,040.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 2. 12.
1996, vložek 65,404.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska 15, vstop 2. 12. 1996, vložek
65,404.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 2. 12. 1996,
vložek 171,980.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci notranjega odkupa,
vstopili 2. 12. 1996, vložili 56,934.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; upravičenci
interne razdelitve, vstoplili 2. 12. 1996, vlo-
žili 130,808.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; upravičenci javne prodaje, vsto-
pili 2. 12. 1996, vložili 163,510.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petek Bojan, Maribor, Borštnikova
ulica 33, imenovan 2. 12. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; direktor Roškar Slav-
ko, razrešen 10. 3. 1997.

Člani nadzornega sveta: Bohm Olga,
Fras Alojz, Klemenčič Alojz, Šegula Ivan,
Kovačič Peter in Škrabar-Veselko Simona,
vsi vstopili 2. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997:
1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba
in škrobnih izdelkov; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 1588 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 2852
Splošna mehanična dela; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117 Po-
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sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no 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; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55403 Točenje pjač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka: LP 00986/01423-1997/GV z dne
30. 1. 1997.

RG-105613

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00722 z dne 5. 3. 1997 pri
subjektu vpisa SANA, prehrambeni izdel-
ki, d.o.o., sedež: Stara cesta 20, 2311 Ho-
če, pod vložno št. 1/04731/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo dejav-
nosti, akta o ustanovitvi in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temle
podatki:

Matična št.: 5561884
Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1997: 1552

Proizvodnja sladoleda; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 15812 Dejav-
nost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečen-
ca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva
in slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čoko-
lade in sladkornih izdelkov; 1589 Proizvod-
nja drugih živil, d.n.; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila.

Pod K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti.

Rg-105614

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01172 z dne 10. 3. 1997 pri
subjektu vpisa OSKRBNI CENTER, tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Svetozarev-
ska ulica 10, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/02629/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov
in tipa zastopnika, člane nadzormega sveta
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5399297
Firma: OSKRBNI CENTER, trgovska

družba, d.o.o.
Skrajšana firma: OCM, d.o.o.
Osnovni kapital: 47,580.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 29. 4.
1996, vložek 1,611.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska 15, vstop 29. 4. 1996, vložek
1,611.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
28, vstop 29. 4. 1996, vložek 7,741.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Stergar Moni-
ka, Maribor, Metelkova 45, vstop 29. 4.
1996, vložek 385.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bračič Marija, Voličina, Zgor-
nja Voličina 132, vstop 29. 4. 1996, vložek
301.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Drozg Valter, Maribor, Slovenska 38, vstop
29. 4. 1996, vložek 577.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Janžekovič Franc, Ma-
ribor, Heroja Mašere in Spasiča 1, vstop
29. 4. 1996, vložek 252.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kocman Maksimiljan,

Rače, Ljubljanska 63, vstop 29. 4. 1996, vlo-
žek 514.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Krumpak Katja, Maribor, Betnavska 129,
vstop 29. 4. 1996, vložek 357.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Mirnik Seka, Ma-
ribor, Cankarjeva 4, vstop 29. 4. 1996, vlo-
žek 329.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Plečko Ivana, Fram, Fram 175, vstop
29. 4. 1996, vložek 284.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Razboršek Cecilija, Ma-
ribor, Štrekljeva ulica 9, vstop 29. 4. 1996,
vložek 349.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Saksida-Kuret Silva, Maribor, Arnol-
da Tovornika 11, vstop 29. 4. 1996, vložek
350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Štefančič Biserka, Limbuš, Ob Blažovnici
53, vstop 29. 4. 1996, vložek 307.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Čorko Marija,
Maribor, Radvanjska 92, vstop 29. 4. 1996,
vložek 280.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Klemenčič Blanka, Maribor, Lim-
buška 22, vstop 29. 4. 1996, vložek 236.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vigec Fa-
kijeta, Slivnica, Poljanska cesta 72, vstop
29. 4. 1996, vložek 279.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kocman Igor, Rače,
Ljubljanska 63, vstop 29. 4. 1996, vložek
217.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Drozg Vlasta, Maribor, Slovenska 38, vstop
29. 4. 1996, vložek 130.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; KOLONIALE
VELETRGOVINA, d.d., Maribor, Tržaška
cesta 39, vstop 29. 4. 1996, vložek
10,411.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; OSKRBA, trgovina na veliko in malo,
d.d., Dravograd, Meža 17, vstop 29. 4. 1996,
vložek 1,841.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; KLAS, trgovska družba, d.d. Mari-
bor, Ptujska cesta 95, vstop 29. 4. 1996,
vložek 8,094.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; TP PREHRANA, družba za trgovi-
no in storitve, d.d., Maribor, Kardeljeva ce-
sta 59, vstop 29. 4. 1996, vložek 8,588.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; JAMNICA,
trgovsko podjetje, d.d., Prevalje, Trg 40,
vstop 29. 4. 1996, vložek 1,651.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; GORICE, trgov-
sko podjetje, d.d., Šentilj v Slovenskih gori-
cah, Šentilj 69a, vstop 29. 4. 1996, vložek
885.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kocman Maksimiljan, imenovan
13. 5. 1996, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Drozg Valter, razrešen 31. 10.
1995; družbenica Kokol Marina, razrešena
31. 8. 1992.

Člani nadzornega sveta: Veselko-Škra-
bar Simona, Hočevar Adrijan, Štajner Šte-
fan, Poderžan Vinko, Vrhunec Vinko in Za-
vodnik Franjo, vsi vstopili 29. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
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delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 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.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati 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 med managerji in delavci.

Lasninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka: LP 00617/00652-1996/JM z dne 4. 10.
1996.

Rg-105615

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00748 z dne 4. 3. 1997 pri
subjektu vpisa SINTRO, sindikalna trgo-
vina in storitve, d.o.o., sedež: Tomšičeva
45, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/02871
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naziva ustanovitelja, spremembo de-
javnosti, zastopnikov, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5472687
Ustanovitelj: ZSSS Območna organiza-

cija Podravja, Maribor, Tomšičeva 45, vstop
29. 8. 1990, vložek 1,796.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Detiček Dušan, razrešen 23. 2. 1996;
direktorica Krašovec Vekoslava, Maribor,
Goriška ulica 15, imenovana 23. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-

me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 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 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-

mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 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 kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše ra-
zen orožja in streliva; pod šifro J 67. 13 sme
družba opravljati dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic; pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja med managerji in delavci.
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Rg-105618

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00176 z dne 10. 3. 1997 pri sub-
jektu  vpisa  MANGELBERGER  ELEK-
TROTEHNIKA, podjetje za inštalacijo,
servis električnih naprav, proizvodnjo in
trgovino, d.o.o., sedež: Dvorakova 10č,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/09774/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5929610
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

torica Otto Zora, razrešena 1. 1. 1997; pro-
kurist Mangelberger Jurgen, Schwabach-
Penzendorf, Nemčija, Bergstrasse 4, ime-
novan 11. 12. 1995; direktorica Krampač
Marjana, Maribor, Gosposvetska cesta 69,
imenovana 2. 1. 1997, lahko pravne posle
samostojno sklepa, če vrednost le-teh pre-
sega tolarsko protivrednost 1.000 DEM po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve pravnega posla enkrat mesečno.
Za pravne posle, ki presegajo to vrednost,
mora imeti soglasje ustanovitelja.

Rg-105619

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00212 z dne 10. 3. 1997 pod
št. vložka 1/10065/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121189
Firma: ELEKTRO SLANIČ, proizvod-

nja, storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ELEKTRO SLANIČ,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Zagrebška ce-

sta 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Slanič Srečko in Slanič

Danica, oba Maribor, Finžgarjeva 26, vsto-
pila 10. 2. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Slanič Srečko, imenovan 10. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Slanič Danica, imenovana 10. 2. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997:
3110 Proizvodnja elektromotorjev, gene-
ratorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4524 Hidrogradnja in ure-
janje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161

Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila.

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

Rg-105624

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00855 z dne 18. 3. 1997
pri subjektu vpisa PROBANKA, družba
za upravljanje, d.d., sedež: Strossmayer-
jeva 11, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09060/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje d.d. v d.o.o., zapisnik
z dne 18. 7. , spremembo firme, ustanovite-
ljev, dejavnosti, zastopnikov in omejitev za-
stopanja, izbris članov nadzornega sveta in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5827876
Firma: PROBANKA, družba za uprav-

ljanje, d.o.o.
Skrajšana  firma:  PROBANKA  DZU,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Svetozarevska 10
Ustanovitelj: PROBANKA, d.d., Mari-

bor, Razlagova 22, vstop 18. 7. 1996, vlo-
žek 150,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Murko Franjo, izstop 25. 7. 1995;
Čeh Tone, izstop 25. 7. 1995; Brglez Volk
Ana, izstop 25. 7. 1995; Kremžar Leo, iz-
stop 25. 7. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: čla-
nica uprave Babič Vlasta, razrešena 16. 7.
1996; direktor Stonič Radovan, Pekre-Lim-
buš, Pod izviri 7, imenovan 18. 7. 1996,
zastopa družbo z omejitvijo, da: sklepa po-
godbe o pridobitvi, odtujitvi ali obremenitvi
nepremičnin le na podlagi sklepa ustanovi-
telja; sklepa pogodbe o investicijskih delih,
drugih naložbah PROBANKE DZU in na-
jemanju kreditov, če vrednost presega 10%
višine osnovnega kapitala, le na podlagi
sklepa ustanovitelja.

Člani nadzornega sveta: Ivanjko dr. Ši-
me, Pfeifer Boris, Kremžar Leo, Lah Mila-
na in Smole Jože, vsi izstopili 18. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1997: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.

Rg-105626

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00409 z dne 19. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa MOŽIČ, podjetje za zastopanje
in posredovanje zavarovanj, d.o.o., sedež:
Črešnjevec 15a, 2352 Selnica ob Dravi, pod
vložno št. 1/07528/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov in
poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5710057
Ustanovitelja: Možič Peter, Selnica ob

Dravi, Črešnjevec 15a, vstop 12. 1. 1993,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Možič Cecilija, izstop 31. 12. 1995;
Šteger Ervin, Selnica ob Dravi, Ravna ulica
3, vstop 26. 4. 1994, vložek 1,150.003 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105631

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00116 z dne 13. 3. 1997 pod
št. vložka 1/10121/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121774
Firma: S.H. WELZ, proizvodno pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana firma: S.H. WELZ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Lahova ulica 38
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: WELZ INDUSTRIEPRO-

DUKTE GMBH, Feellbach 70736, Nemči-
ja, Ringstrasse 31, vstop 29. 1. 1997, vložek
1,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Krivec Albin, Selnica ob Dravi, Spodnji Sle-
men 11a, vstop 29. 1. 1997, vložek 200.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Krivec Albin, imenovan 29. 1. 1997, za
sklepanje, spreminjanje ali razveljavitev po-
godb, katerih vrednost presega 10.000 DEM
v tolarski protivrednosti, potrebuje soglasje
skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5170 Druga trgovina na debelo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-105632

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00130 z dne 12. 3. 1997 pod
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št. vložka 1/10117/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ne-
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189433
Firma: MALAHIT-KOLENC & CO.,

trgovsko, storitveno, posredniško podjet-
je, d.n.o.

Skrajšana firma: MALAHIT-KOLENC
& CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Borova vas 3
Ustanovitelja: Kolenc Srečko in Kolenc

Metka, oba Maribor, Borova vas 3, vstopila
8. 1. 1997, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Kolenc Srečko, imenovan 8. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Kolenc Metka, imenovana 8. 1. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1997:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482
Pakiranje.

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

Rg-105633

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01428 z dne 14. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa AVTOOBNOVA MARIBOR,
trgovina, storitve, d.d., sedež: Jadranska
cesta 25, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00789/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča predložitev zapisnika 1. skupščine,
spremembo zastopnikov in tipa zastopnika,
spremembo statuta ter člane nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5044880
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šebjanič Evgen, razrešen 31. 10.
1995; član uprave Vogrinčič Karel, razre-
šen 20. 10. 1995, direktor Plohl Anton, Ma-
ribor, Trg Dušana Kvedra 11, imenovan
18. 12. 1996, zastopa družbo brez omejitev;
predsednik uprave Verdonik Karel, razre-
šen 31. 3. 1996; član uprave Hergan Franc,

razrešen 18. 12. 1996; članica uprave Re-
bernak Ljudmila, razrešena 18. 12. 1996.

Člani nadzornega sveta: Tkalec Franc,
Dajčer Marjan, Breznik Franc, Štrucl Bran-
ko, Lubanjšek Janko, Stankovski Cvetan,
Borošak Miran, Tarkuš Miran, Kukovec
Franc, Grah Božidar in Ciringer Ivan, vsi
izstopili 9. 12. 1996; Novinec Tatjana, Hor-
vat Hože in Bedjanič Marijanca, vstopili
9. 12. 1996, ter Simonič Dominik in Horvat
Milan, vstopila 10. 12. 1996.

Rg-105634

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00197 z dne 14. 3. 1997 pri
subjektu  vpisa  OSNOVNA  ŠOLA  JA-
KOBSKI DOL, sedež: Spodnji Jakobski
dol 4, 2222 Jakobski dol, pod vložno št.
1/00349/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo imena šole, imena ustano-
vitelja, skrajšano ime zavoda in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5088836
Firma:  JAVNI  VZGOJNOIZOBRA-

ŽEVALNI ZAVOD OŠ JAKOBSKI DOL
Skrajšana firma: OŠ JAKOBSKI DOL
Ustanovitelj: Občina Pesnica, Pesnica pri

Mariboru, Pesnica 39a, vstop 31. 7. 1996,
odgovornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Rg-105635

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00179 z dne 14. 3. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA RAČE,
p.o., sedež: Grajski trg 1, 2327 Rače, pod
vložno št. 1/00224/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo organizacijske
oblike, imena zavoda, ustanoviteljev, ome-
jitev pooblastil zastopnika, skrajšano ime
zavoda ter uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5085292
Firma: OSNOVNA ŠOLA RAČE
Skrajšana firma: OŠ RAČE
Ustanovitelj: Občina Maribor, izstop

31. 12. 1996, Občina Rače-Fram, Rače,
Grajski trg 14, vstop 1. 1. 1997, vložek
85,084.000 SIT, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jurič
Jožef, Maribor, Pot k mlinu 5, imenovan 6. 12.
1996, zastopa kot ravnatelj brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 80103 Dejavnost zavodov za
izobraževanje otrok z motnjami v razvoju;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-105636

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00199 z dne 14. 3. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA POLJ-
ČANE, p.o., sedež: Dravinjska cesta 26,
2319 Poljčane, pod vložno št. 1/00347/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo imena ustanovitelja, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5087678
Ustanovitelj: Občina Slovenska Bistica,

Slovenska Bistrica, Kolodvorska cesta 10,
vstop 31. 3. 1992, vložek 368,800.172 SIT,
odgovornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1997: 5551
Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 80102 Osnovnošolsko splo-
šno izobraževanje; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-105639

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00103 z dne 6. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KREKOVA BANKA, d.d.,
sedež: Slomškov trg 18, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/07498/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5706491
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Gu-

zej Anton, Celje, Kajuhova 7, imenovan
23. 1. 1997, zastopa družbo kot predsednik
uprave skupaj s članom uprave; članica
uprave Ozvaldič Danica, Maribor, Ketteje-
va ulica 25, imenovana 23. 1. 1997, zastopa
družbo skupaj s članom uprave; član uprave
Špilak Štefan, Velika Polana, Velika Polana
24, imenovan 23. 1. 1997, zastopa družbo
skupaj s članom uprave.

Rg-105642

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01544 z dne 10. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa INTELUS, podjetje za intelek-
tualne storitve, strokovno svetovanje in
marketing, d.o.o., sedež: Goriška 14, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/07087/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo ter spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5690862
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6521 Finančni zakup (lea-
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sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod šir-
fo K 74.12 ne sme družba opravljati revizij-
ske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-105644

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00219 z dne 6. 3. 1997 pri
subjektu vpisa RENE, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Gregorčičeva 37, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/05603/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naslova firme
s temile podatki:

Matična št.: 5626285
Sedež: 2000 Maribor, Šimekova ulica 6

Rg-105645

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00198 z dne 5. 3. 1997 pod
št. vložka 1/10113/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 1122622
Firma: ISCOMET, inštitut za etnične

in regionalne študije
Skrajšana firma: ISCOMET
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2000 Maribor, Mladinska ulica 9
Osnovni kapital: 230.000 SIT
Ustanovitelji: Devetak Silvo, Ljubljana,

Puhova 11, vstop 7. 2. 1997, vložek 46.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fischer Mi-
ljenka, Zagreb, R. Hrvaška, Ribnjak 40,
vstop 7. 2. 1997, vložek 46.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Ivanjko Šime, Mari-
bor, Lorgerjeva 5, vstop 7. 2.1997, vložek
46.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Klojčnik Jasmina, Maribor, Trčova 84, vstop
7. 2. 1997, vložek 46.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Stare Jelka, Maribor, Dvor-

žakova 10c, vstop 7. 2. 1997, vložek 46.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: De-
vetak Silvo, imenovan 7. 2. 1997, zastopa
zavod kot predstojnik, brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1997: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22220
Drugo tiskarstvo; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 91330 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 92511 Dejavnost
knjižnic.

Pod šifro K 74.140 ne sme zavod oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-105646

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01432 z dne 6. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA BRATOV
GREIFOV SPODNJI DUPLEK, p.o., se-
dež: Korenska cesta 31, 2241 Spodnji Du-
plek, pod vložno št. 1/00143/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, družbenikov, osnovnega kapitala, dejav-
nosti, tipa zastopnika in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5085233
Firma: OSNOVNA ŠOLA DUPLEK
Osnovni kapital: 189,219.000 SIT
Ustanovitelj: Občina Maribor, izstop

31. 12. 1995, Občina Duplek, Spodnji Du-
plek, Cesta 4, julija 106, vstop 1. 1. 1996,
vložek 189,219.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: No-
vak Đano, Maribor, Raška 2, imenovan 1. 2.
1997, zavod zastopa kot v.d. ravnatelja z
omejitvijo, da sklepa pogodbe o najetju kre-
ditov po sklepu sveta šole.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997: 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-
nje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobra-
ževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Zavod za svoje obveznosti odgovarja do
višine ustanovitvenega premoženja.

Rg-105647

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00618 z dne 7. 3. 1997 pri
subjektu vpisa LENTHERM-INVEST, vo-
denje, trženje in posredovanje, d.o.o., se-
dež: Industrijska cesta 1, 2230 Lenart v
Slovenskih goricah, pod vložno št.
1/09032/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov,
družbene pogodbe in uskladitev s standard-
no klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5822998
Firma:  LENTHERM-INVEST,  vode-

nje, trženje in proizvodnja, d.o.o.
Osnovni kapital: 8,000.000 SIT
Ustanovitelji: Grivec Jožef, Lenart v Slo-

venskih goricah, Radehova 18, vstop 28. 12.
1993, vložek 1,520.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zupanc Dušan, Pekre, Hrastje
69, vstop 28. 12. 1993, vložek 80.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šnofl Andrej,
Lenart v Slovenskih goricah, Zgornji Porčič
88, vstop 28. 12. 1993, vložek 40.000 SIT,

odgovornost: ne odgovarja; Fišer Silvester,
Benedikt, Štajngrova 5, vstop 28. 12. 1993,
vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rojs Roman, Cerkvenjak, Cogetinci
64, vstop 28. 12. 1993, vložek 20.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Mlinarič Franc,
Spodnji Ivanjci, Lokavci 9, vstop 28. 12.
1993, vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Farasin Marjan, Benedikt, Bene-
dikt 10, vstop 28. 12. 1993, vložek 120.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Prosenjak
Miroslav, Lenart v Slovenskih goricah, Pot
na Kamenšak 20, vstop 28. 12. 1993, vlo-
žek 80.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jančič Anton, Maribor, Jakopičeva 5, vstop
28. 12. 1993, vložek 1,360.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Rola Janez, Bene-
dikt, Benedikt, vstop 28. 12. 1993, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vedernjak Anton, Lenart v Slovenskih gori-
cah, Radehova 6, vstop 28. 12. 1993, vložek
80.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vračko Zdravko, Sveta Trojica, Gradišče
29, vstop 28. 12. 1993, vložek 80.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kmetič Srečko,
Voličina, Zgornja Voličina 32, vstop 28. 12.
1993, vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bratkovič Franc, Cerkvenjak,
Stanetinci 42, vstop 28. 12. 1993, vložek
80.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ži-
žek Jožef, Sveta Ana, Zgornja Ščavnica 27,
vstop 28. 12. 1993, vložek 80.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Lah Franc, Trnov-
ska vas, Biš 49, vstop 28. 12. 1993, vložek
40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pa-
vlič Daniela, Lenart v Slovenskih goricah,
Zgornji Žerjavci 24, vstop 28. 12. 1993, vlo-
žek 80.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fekonja Alojz, Trnovska vas, Trnovska vas
3, vstop 28. 12. 1993, vložek 80.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bratuša Zden-
ko, Spodnji Ivanjci, Gornji Ivanci 4, vstop
28. 12. 1993, vložek 520.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Krajnc Janko, Trnovska
vas, Trnovska vas 1, vstop 28. 12. 1993,
vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bela Anton, Sveta Trojica, Zgornja
Senarska 13, vstop 28. 12. 1993, vložek
240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cafnik Jožef, Pernica, Močna 20, vstop
28. 12. 1993, vložek 160.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Verbanič Srečko, Sveta
Ana, Žice 14, vstop 28. 12. 1993, vložek
760.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Govedič Dušanka, Fram, Fram 190, vstop
28. 12. 1993, vložek 40.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kokol Milenka, Mari-
bor, Ob gasilskem domu 19, vstop 28. 12.
1993, vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mandl Eva, Zgornja Kungota,
Zgornja Kungota 13d, vstop 28. 12. 1993,
vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jug Štefan, Voličina, Selce 41, vstop
28. 12. 1993, vložek 120.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Senekovič Pavla, Perni-
ca, Močna 20, vstop 28. 12. 1993, vložek
80.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hoetzl-Iskra Brigita, Fram, Fram 6, vstop
28. 12. 1993, vložek 40.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Gričar Jože, Maribor,
Ulica Staneta Severja 1, vstop 28. 12. 1993,
vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mithans Božidar, izstop 5. 9. 1994;
Zorko Roman, Cerkvenjak, Brengova 10,
vstop 28. 12. 1993, vložek 20.000 SIT, od-
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govornost: ne odgovarja; Zemljič Stanislav,
Benedikt, Zagajski vrh 3, vstop 28. 12. 1993,
vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ličen Tatjana, Maribor, Ulica Moše
Pijade 50, vstop 1. 4. 1994, vložek 20.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; TAKTIKA,
podjetje za management, inženiring in trgo-
vino, d.o.o., Maribor, Ulica Ilije Gregoriča 7,
vstop 5. 9. 1994, vložek 1,360.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Bračič Vinko, Le-
nart v Slovenskih goricah, Zamarkova 5,
vstop 28. 12. 1993, vložek 220.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Golob Slavko,
Zgornja Velka, Dražen vrh 1, vstop 28. 12.
1993, vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kolarič Danilo, Sveta Trojica,
Gradišče 52, vstop 28. 12. 1993, vložek
40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Jančič Anton, imenovan 18. 3. 1996,
zastopa z omejitvijo, da posle, ki se nanaša-
jo na pridobivanje, odtujitev ali obremeni-
tev nepremičnin ali drugih sredstev ter daja-
nje takšnih kreditov ali poroštev, ki prese-
gajo tolarsko protivrednost 100.000 DEM,
lahko sklepa samo po predhodnem soglasju
skupščine; prokurist Mithans Božidar, Ma-
ribor, Ulica Ilije Gregoriča 7, imenovan
18. 3. 1996; prokurist Grivec Jože, imeno-
van 18. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1997: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2972 Proizvodnja neelektrič-
nih gospodinjskih aparatov in naprav; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

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

Rg-105648

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00192 z dne 6. 3. 1997 pod
št. vložka 1/10084/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121375
Firma: PASKAL, proizvodnja, trgovi-

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

govornostjo
Sedež: 2311 Hoče, Zgornje Hoče 10c
Osnovni kapital: 1,890.000 SIT
Ustanovitelja: Štiberc Slavko, Hoče,

Zgornje Hoče 10c, vstop 14. 2. 1997, vlo-
žek 945.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Ozvald Primož, Notranje Gorice, Vnanje
Gorice 59, vstop 14. 2. 1997, vložek 945.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Štiberc Slavko, imenovan 14. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Oz-
vald Primož, imenovan 14. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997: 2215
Drugo založništvo; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2852 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja druge-
ga orodja; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno ra-
bo, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.

Rg-105649

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00906 z dne 7. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MOGA, družba za ureja-
nje okolja, trgovanje na debelo in drob-
no, export-import, d.o.o., sedež: Zemlji-
čeva 19, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/05374/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov, dejavnosti,
zastopnikov, družbene pogodbe in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5601525
Ustanovitelj: Vidmar Janko, izstop 26. 7.

1996; Vidmar Vlasta, izstop 26. 7. 1996;
Vidmar Iztok, Maribor, Trstenjakova ulica
4, vstop 26. 7. 1996, vložek 2,182.096,40
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vidmar Janko, razrešen 26. 7. 1996; di-
rektor Vidmar Iztok, imenovan 26. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Vidmar Darinka, Maribor, Trstenjakova uli-
ca 4, imenovana 27. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 01412 Druge sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 0202 Gozdar-
ske storitve; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 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; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7411 Pravno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
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74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
90005 Druge storitve javne higiene; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen orož-
ja in razstreliva.

Rg-105651

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01364 z dne 7. 3. 1997 pri
subjektu vpisa RT, podjetje za proizvod-
njo, storitve in promet, d.o.o., sedež: Melj-
ski dol 1, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/01019/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, družbenikov, dejavnosti, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5294720
Firma: RAZGORŠEK, oblazinjeno po-

hištvo, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: RAZGORŠEK, d.o.o.
Osnovni kapital: 216,476.538,70 SIT
Ustanovitelja: RT TEXTILHANDELS

GES. M.B.H., izstop 1. 10. 1996; Razgor-
šek Janko, Maribor, Betnavska cesta 43,
vstop 5. 10. 1989, vložek 102,885.450,30
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Razgoršek
Majda, Maribor, Betnavska cesta 43, vstop
5. 10. 1989, vložek 113,591.088,53 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska

dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-

belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
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vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in kar-
tiranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše ra-
zen orožja in streliva; 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-105652

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00227 z dne 10. 3. 1997 pri
subjektu vpisa VERITAS B.H., borzno po-
sredniška hiša, d.o.o., sedež: Strossmayer-
jeva 11, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/08445/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naslova družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5774420
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 30

Rg-105653

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00085 z dne 10. 3. 1997 pri
subjektu vpisa NARCISA, družba za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Železnikova 18, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/05854/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, dejav-
nosti, zastopnika, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5635284
Firma: NARCISA, družba za proizvod-

njo, trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

torica Mihevc Mojca, Maribor, Železnikova
18, imenovana 15. 1. 1997, zastopa družbo

brez omejitev; direktorica Mihevc Narcisa,
Maribor, Železnikova 18, imenovana 22. 1.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997: 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 3661 Proizvodnja bižuterije; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in

odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
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gih izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost zastavljalnic in menjal-
nic; pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-105654

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00195 z dne 10. 3. 1997 pri
subjektu vpisa VARNOST INPOD, inva-
lidsko, proizvodno, storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Ljubljanska 9,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/03281/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5443148
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Rg-105656

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00033 z dne 4. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ATJALA, podjetje za trgo-
vino, uvoz-izvoz in gostinstvo, d.o.o., se-
dež: Betnavska cesta 58, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/05650/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, naslova družbenika in za-
stopnika, dejavnosti, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5615445
Firma: NEMTRADE, storitve in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: NEMTRADE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čerič Darko, Maribor, Ma-

lečnik 17, vstop 28. 1. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čerič Darko, imenovan 28. 1. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4531 Električne in-
štalacije; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
tehnični preizkusi in analize; 74841 Prireja-

nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše ra-
zen orožja in streliva; pod šifro J 67.13 sme
družba opravljati dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic; pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-105657

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01141 z dne 20. 2. 1997 pri
subjektu vpisa PLENUS, bančna in var-
nostna služba, d.o.o., sedež: Regentova 20,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/09256/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, družbenikov, dejavnosti,
družbene pogodbe in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5845467
Firma: PLENUS, proizvodnja, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Ustanovitelji: Mom Radoslav, Fram,

Fram 227b, vstop 29. 4. 1994, vložek
658.497 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Weitzer Johann, Buehl 77815, Nemčija,
Daimlerstrasse 4, vstop 29. 4. 1994, vložek
658.497 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
TELL TRESORBAU AG, Horgen 8810,
Švica, Seesstrasse 291, vstop 29. 4. 1994,
vložek 658.497 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; LM ELECTRONICS G.M.B.H., iz-
stop 16. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1997: 4531
Električne inštalacije; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4544 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
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hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
tehnični preizkusi in analize; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod ši-
fro K 74.12 ne sme družba opravljati revi-
zijske 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 dejav-
nost varovanja.

Rg-105662

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00174 z dne 24. 2. 1997 pri
subjektu vpisa AJA, družba za prodajo in
distribucijo, d.o.o., sedež: Pasterkova uli-
ca 3, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/02164/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naslova firme, dejavnosti,
akta o ustanovitvi in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1122789
Sedež: 2000 Maribor, Židovska ulica 12
Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1997:

15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 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; 5522
Storitve kampov; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85324
Druge socialne dejavnosti.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-105663

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00594 z dne 4. 3. 1997 pri subjektu
vpisa ORTOPEDICA, podjetje za proizvod-
njo in prodajo ortopedske in medicinske
opreme, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 77,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/09787/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5697581
Ustanovitelj: EURO ORTOPEDI AB, iz-

stop 16. 5. 1996; Škibola Livio, Rijeka, R
Hrvaška, Tina Ujeviča 23, vstop 16. 5. 1996,
vložek 2,492.408 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-105664

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00536 z dne 4. 3. 1997 pri subjektu
vpisa  POŠTA  SLOVENIJE,  d.o.o.,  MA-
RIBOR, POSLOVNA ENOTA NOVO
MESTO, sedež: Novi trg 7, 8000 Novo me-
sto, pod vložno št. 1/09400/01 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5881447442
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Šterbenc Alfonz, razrešen 23. 10. 1995;
direktor Kapš Karel, Novo mesto, Krajnčeva
ulica 42, imenovan 1. 12. 1995, zastopa in
predstavlja poslovno enoto v mejah poobla-
stil iz 9. člena statuta Pošte Slovenije, d.o.o.

Rg-105665

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00537 z dne 4. 3. 1997 pri
subjektu  vpisa  POŠTA  SLOVENIJE,
d.o.o., MARIBOR, POSLOVNA ENOTA
KRANJ,  sedež:  Poštna  ulica  4,  4000
Kranj, pod vložno št. 1/09400/06 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5881447112
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Škrab Anton, razrešen 4. 8. 1995; di-
rektor Čehovin Miran, Kranj, Jezerska cesta
12, imenovan 5. 8. 1995, zastopa in pred-
stavlja poslovno enoto v mejah pooblastil iz
9. člena statuta Pošte Slovenije.

Rg-105666

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00534 z dne 4. 3. 1997 pri subjektu
vpisa  POŠTA  SLOVENIJE,  d.o.o.,  MA-
RIBOR, POSLOVNA ENOTA NOVA
GORICA, sedež: Kidričeva 19, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/09400/02 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5881447402
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kogoj Stanko, razrešen 31. 3. 1996;
direktor Virant Franc, Ig pri Ljubljani, Na
Igu 360, imenovan 1. 4. 1996, zastopa in
predstavlja poslovno enoto v mejah poobla-
stil iz 9. člena statuta Pošte Slovenije.

Rg-105667

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01461 z dne 3. 3. 1997 pri subjektu

vpisa SERVIS INVESTCIJSKE OPREME,
p.o., sedež: Podbreška cesta 20, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/00913/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, spremembo or-
ganizacijske oblike, osnovnega kapitala,
družbenikov, zastopnikov in omejitev zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5173833
Firma:   SERVIS   INVESTICIJSKE

OPREME, d.o.o.
Skrajšana firma: SERVISINVEST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 64,689.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 21. 10.
1996, vložek 12,622.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 21. 10.
1996, vložek 6,469.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vstop 21. 10. 1996, vlo-
žek 23,577.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Fras Franc, Maribor, Šentiljska 105a,
vstop 21. 10. 1996, vložek 629.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Gašpar Anton, Ma-
ribor, Ljubljanska 94a, vstop 21. 10. 1996,
vložek 537.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Emberšič Alojz, Pernica, Pernica 44b,
vstop 21. 10. 1996, vložek 610.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Grofič Karl, Jare-
nina, Jareninski vrh 16, vstop 21. 10. 1996,
vložek 553.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lipnik Branko, Maribor, Trčova 56b,
vstop 21. 10. 1996, vložek 373.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Osonkar Rudolf,
Maribor, Trg revolucije 3, vstop 21. 10.
1996, vložek 636.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Šrumpf Antonija, Kamnica, Me-
dič 179, vstop 21. 10. 1996, vložek 528.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rozman,
Ladislav, Spodnji Duplek, Zgornji Duplek
22, vstop 21. 10. 1996, vložek 606.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Trefalt Jože,
Maribor, Železnikova 22a, vstop 21. 10.
1996, vložek 523.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bencak Ivan, Maribor, Veljka
Vlahoviča 83, vstop 21. 10. 1996, vložek
632.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lipnik Rudolfina, Maribor, Trčova 56b,
vstop 21. 10. 1996, vložek 525.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Gačnik Ritonja
Milena, Maribor, Grčarjeva 44, vstop 21. 10.
1996, vložek 490.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kosmačin Branko, Maribor, Tyr-
ševa 26, vstop 21. 10. 1996, vložek 482.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Manojlo-
vič Silva, Maribor, Frankolovska 13, vstop
21. 10. 1996, vložek 516.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kamenečki Slavko, Ma-
ribor, Štantetova 32, vstop 21. 10. 1996, vlo-
žek 615.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Celec Renata, Maribor, Ipavčeva 22,
vstop 21. 10. 1996, vložek 608.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Reibenschuh An-
tonija, Maribor, Osojnikova 20, vstop
21. 10. 1996, vložek 283.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zavrnik Nevenka, Zgor-
nja Korena, Zimica 56, vstop 21. 10. 1996,
vložek 418.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Javnik Julijan, Rače, Ptujska cesta
20, vstop 21. 10. 1996, vložek 490.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šimić Tihomir,
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Maribor, Tančeva 5, vstop 21. 10. 1996, vlo-
žek 607.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Srnko Branka, Ruše, Špengova 23, vstop
21. 10. 1996, vložek 482.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Videc Romana, Hoče,
Letališka 2, vstop 21. 10. 1996, vložek
440.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mugerle Milan, Maribor, Krekova 19, vstop
21. 10. 1996, vložek 624.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Protner Leopold, Perni-
ca, Dragučova 65a, vstop 21. 10. 1996, vlo-
žek 532.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Topolovec Milan, Ptuj, Zgornja Hajdina
145a, vstop 21. 10. 1996, vložek 494.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Andrić
Ludvika, Pesnica pri Mariboru, Dolnja Po-
čehova 14b, vstop 21. 10. 1996, vložek
429.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Novak Marjan, Maribor, Ulica heroja Vojka
29a, vstop 21. 10. 1996, vložek 485.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lah Milan, Ore-
hova vas-Slivnica , Hotinja vas 11, vstop
21. 10. 1996, vložek 489.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Arnuš Roman, Sloven-
ska Bistrica, Pionirska 7, vstop 21. 10. 1996,
vložek 510.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Donko Adolf, Maribor, Antoličičeva
16, vstop 21. 10. 1996, vložek 219.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pernat Edvard,
Hoče, Zgornje Hoče 3g, vstop 21. 10. 1996,
vložek 509.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Habjanič Zvezdana, Spodnji Duplek,
Nova ulica 26, vstop 21. 10. 1996, vložek
440.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Herič Darinka, Šentilj v Slovenskih gori-
cah, Stara Gora 4, vstop 21. 10. 1996, vlo-
žek 438.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Emberšič Darjan, Maribor, Staneta Se-
verja 15, vstop 21. 10. 1996, vložek 434.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jerovšek
Danijel, Fram, Morje 61, vstop 21. 10. 1996,
vložek 541.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šraj Anton, Jakobski dol, Spodnji Ja-
kobski dol 46, vstop 21. 10. 1996, vložek
344.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Weis Matjaž, Maribor, Endlicharjeva 8, vstop
21. 10. 1996, vložek 427.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Šauperl Zlatko, Zgornja
Korena, Žikarce 23, vstop 21. 10. 1996, vlo-
žek 449.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Fridl Andrej, Kamnica, Kamniška 26,
vstop 21. 10. 1996, vložek 372.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Šadl Jurij, Mari-
bor, Ob kanalu 23, vstop 21. 10. 1996, vlo-
žek 426.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Eder Jože, Jurovski dol, Zgornji Gasteraj
2, vstop 21. 10. 1996, vložek 299.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zorko Branko,
Maribor, Kunšakova 26, vstop 21. 10. 1996,
vložek 559.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rozman Marija, Spodnji Duplek, Zgor-
nji Duplek 22, vstop 21. 10. 1996, vložek
378.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dečman Miroslav, Kamnica, V zatišju 16,
vstop 21. 10. 1996, vložek 378.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Bezjak Edvard, Ma-
ribor, Knafelčeva 34, vstop 21. 10. 1996, vlo-
žek 331.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Krepek Leopold, Spodnji Duplek, Dvor-
jane 70, vstop 21. 10. 1996, vložek 331.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ši-
mič Tihomir, razrešen 21. 10. 1996; direk-
tor Mugerle Milan, imenovan 21. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka: LP 00924/00447-1996/IZ z dne
11. 12. 1996.

Rg.105668

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00128 z dne 4. 3. 1997 pri
subjektu vpisa FBS, foto-biro, servis in tr-
govina, d.o.o., sedež: Koroška cesta 43,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/05759/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo ter spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5640628
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997: 3001

Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo 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 ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-

skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše ra-
zen orožja in streliva.

Rg-105672

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01515 z dne 4. 3. 1997 pod
št. vložka 1/10111/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ne-
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121456
Firma: ELPRO LEPENIK & CO., pod-

jetje za proizvodnjo in trgovino, d.n.o.
Skrajšana firma: ELPRO LEPENIK &

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

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Einspielerjeva 31
Ustanovitelji: Lepenik Zoran in Lepenik

Aleksandra, oba Maribor, Štrekljeva 38,
vstopila 16. 12. 1996, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Lepenik Zoran, imenovan 16. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Lepenik Aleksandra, imenovana
16. 12. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997: 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
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Rg-105673

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00023 z dne 3. 3. 1997 pri
subjektu vpisa SATEX-PLAST, družba za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Glavni trg 17, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09739/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, naslova
firme, dejavnosti in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5925428
Firma: SATEX-PLAST, družba za pro-

izvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve,
d.o.o.

Sedež: 2000 Maribor, Jadranska ce-
sta 25

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1997: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-105674

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00173 z dne 3. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ABECEDARIJA, svetova-
nje, trgovina in storitve, d.o.o., sedež:
Grajski trg 1, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01998/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova firme s temile
podatki:

Matična št.: 5380111
Sedež: 2000 Maribor, Gregorčičeva

ulica 13

Rg-105680

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00256 z dne 12. 3. 1997 pri
subjektu vpisa VISTA, podjetje za trgovi-
no, storitve, proizvodnjo in zastopanje,
d.o.o., sedež: Šarhova 33, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09452/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova fir-
me, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5705665
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška cesta 85
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1997: 2940

Proizvodnja obdelovalnih strojev; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 6024 Cestni tovorni promet; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.

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

Rg-105681

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01386 z dne 13. 3. 1997 pod
št. vložka 1/10119/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča ustanovitev delniške druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5987075
Firma: MA-TISK, družba za grafične

dejavnosti, trgovino in storitve, d.d.
Skrajšana firma: MA-TISK, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška cesta 14
Osnovni kapital: 3,600.000 SIT
Ustanovitelji: INTERMEDIA, komer-

cialne storitve in trgovina, d.o.o., Maribor,
Limbuška cesta 50a, vstop 17. 10. 1996, vlo-
žek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; CRAFO LIT, proizvodnja in promet gra-
fičnih proizvodov, d.o.o., Žalec, Vrbje 80a,
vstop 17. 10. 1996, vložek 600.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; POMPE, družba
za storitve, inženiring in trgovino, d.o.o.,
Maribor, Glavni trg 17b, vstop 17. 10. 1996,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; ULTRA, podjetje za inženiring, gos-
podarsko svetovanje in trgovino, d.o.o.,
Zgornja Kungota, Gradiška 218, vstop
17. 10. 1996, vložek 600.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kacl Marko, Prevalje,
Polje 1, vstop 17. 10. 1996, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rijavec
Elij, Portorož, Seča 136, vstop 17. 10. 1996,
vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Brinc Božidar, Limbuš, Lesjakova uli-
ca 57, vstop 17. 10. 1996, vložek 200.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sindikat
podjetja GZP Mariborski tisk, Maribor, Tr-
žaška cesta 14, vstop 17. 10. 1996, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vodopivec Dušan, Limbuš, Ob Bla-
žovnici 123, imenovan 17. 10. 1996, s so-
glasjem nadzornega sveta sklepa naslednje
posle: nakup, prodaja in obremenitev ne-
premičnin; ustanovitev ali prenehanje po-
družnic; najemanje posojil ali dajanje poro-
štev, ki presežejo znesek 75.000 DEM, ozi-
roma v tolarski protivrednosti; naložbe, ki
so posamično višje od 75.000 DEM, oziro-
ma v tolarski protivrednosti; sklepanje traj-
nih poslov preko enega leta z drugimi part-
nerji; dajanje posojil znotraj družbe, ki pre-
sežejo znesek 75.000 DEM, oziroma v to-
larski protivrednosti.

Člani nadzornega sveta: Kegl Edvard,
Novaković Nenad, Potočnik Anton, Rijavec
Elij in Pompe Dušan, vsi vstopili 17. 10.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1997: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo

za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 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 sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
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lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše ra-
zen orožja in streliva.

Rg-105682

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01422 z dne 13. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ZAVOD ZA URBANIZEM,
p.o., sedež: Grajska ulica 7, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/00730/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, spremembo
firme, organizacijske oblike, osnovnega ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti in omejitev
pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5066204
Firma: ZUM, urbanizem, planiranje,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 62,644.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad invalid-

skega in pokojninskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 10. 10.
1996, vložek 2,506.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vstop 10. 10.
1996, vložek 2,506.000 SIT, odgovornost:

ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
10. 10. 1996, vložek 6,742.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Mestna občina Mari-
bor, Maribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop
10. 10. 1996, vložek 37,586.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Balek Drago, Mari-
bor, Maistrova 20, vstop 10. 10. 1996, vlo-
žek 241.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bračko Silva, Maribor, Prušnikova 6,
vstop 10. 10. 1996, vložek 311.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Brodnjak Stani-
slav, Maribor, Slovenska 31, vstop 10. 10.
1996, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Debenjak Alenka, Maribor, Gre-
gorčičeva 27, vstop 10. 10. 1996, vložek
217.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dobošič Rozalija, Maribor, Koroška cesta
63, vstop 10. 10. 1996, vložek 363.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ferlan Žaklina,
Maribor, Milčinskega ulica 18, vstop 10. 10.
1996, vložek 259.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gabor Cvetka, Maribor, Kosova
ulica 14, vstop 10. 10. 1996, vložek 311.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gugo Ja-
sna, Maribor, Veljka Vlahoviča 79, vstop
10. 10. 1996, vložek 117.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Herodež Ljudmila, Ma-
ribor, Roška ulica 6a, vstop 10. 10. 1996,
vložek 363.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hojnik Nevenka, Maribor, Prušniko-
va 4, vstop 10. 10. 1996, vložek 311.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hreščak
Tatjana-Dunja, Maribor, Gregorčičeva 15,
vstop 10. 10. 1996, vložek 207.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Jurkas Nevenka,
Orehova vas, Račka cesta 15, Hotinja vas,
vstop 10. 10. 1996, vložek 216.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kmetič Irma, Bi-
strica ob Dravi, Sončna ulica 36, vstop
10. 10. 1996, vložek 149.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kotnik Sonja, Maribor,
Vinogradniška pot 21, vstop 10. 10. 1996,
vložek 241.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kristovič Jurček, Maribor, Mladinska
ulica 34, vstop 10. 10. 1996, vložek 363.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Konečnik
Kunst Marija, Pesnica pri Mariboru, Jelen-
če 9, vstop 10. 10. 1996, vložek 311.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kos Gra-
bar Jožef, Maribor, Kočevarjeva 8, vstop
10. 10. 1996, vložek 232.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kuhar Marija, Maribor,
Vesnaverjeva ulica 7, vstop 10. 10. 1996,
vložek 127.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lečnik Suzana, Maribor, Igriška 21,
vstop 10. 10. 1996, vložek 178.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ledinšek Vladi-
mir, Maribor, Krekova 26, vstop 10. 10.
1996, vložek 311.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lenarčič Samo, Maribor, Nasip-
na ulica 69, vstop 10. 10. 1996, vložek
178.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Manaskov Sonja, Maribor, Staneta Severja
22, vstop 10. 10. 1996, vložek 311.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Medvešek Maj-
da, Maribor, Medvedova 25, vstop 10. 10.
1996, vložek 363.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Milič Soršak Milena, Maribor,
Cesta zmage 92, vstop 10. 10. 1996, vložek
363.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Motaln Jožica, Orehova vas, Vilenska 78 –
Radizel, vstop 10. 10. 1996, vložek 216.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Novak Vla-
dimir, Maribor, Greenwiška 12, vstop

10. 10. 1996, vložek 311.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Paluc Anita, Spodnji
Duplek, Dvorjane 25, vstop 10. 10. 1996,
vložek 207.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pavalec Ivanka, Maribor, Štantetova
30, vstop 10. 10. 1996, vložek 241.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Perko Milan,
Kamnica, Cesta v Rošpoh 123, vstop 10. 10.
1996, vložek 363.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Perše Marta, Maribor, Krajnči-
čeva 4, vstop 10. 10. 1996, vložek 363.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pogorelec
Brigita, Maribor, Trubarjeva 8, vstop 10. 10.
1996, vložek 311.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Polanc Marinič Vesna, Maribor,
Rožnodolska 40b, vstop 10. 10. 1996, vlo-
žek 311.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Poredoš Andrej, Hoče, Flisova 19, vstop
10. 10. 1996, vložek 133.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Recer Igor, Maribor,
Betnavska cesta 129, vstop 10. 10. 1996,
vložek 414.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ribič Gabrijela, Maribor, Staneta Se-
verja 11, vstop 10. 10. 1996, vložek 363.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rižner Sla-
vica, Selnica ob Dravi, Fala 40a, vstop
10. 10. 1996, vložek 414.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Rodošek Brigita, Mari-
bor, Kočevarjeva 4, vstop 10. 10. 1996, vlo-
žek 280.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Sešel Maksim, Maribor, Engelsova 44,
vstop 10. 10. 1996, vložek 259.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Skrbinšek Franc,
Maribor, Knafelčeva ulica 14, vstop 10. 10.
1996, vložek 363.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Supej Srečko Bogomir, Maribor,
Koprska ulica 29, vstop 10. 10. 1996, vlo-
žek 414.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Tekavec Simon, Maribor, Stiplovškova
10, vstop 10. 10. 1996, vložek 111.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Terzič Regina,
Maribor, Bezenškova 66, vstop 10. 10.
1996, vložek 105.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Veble Drozg Romana, Maribor,
Poštna 1, vstop 10. 10. 1996, vložek 363.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vesnicer
Stanislav, Prevalje, Prisoje 40, vstop 10. 10.
1996, vložek 414.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Visinski Josip, Maribor, Borova
vas 24, vstop 10. 10. 1996, vložek 311.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vizovišek
Motaln Mira, Maribor, Kardeljeva 58, vstop
10. 10. 1996, vložek 311.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zadravec Klemenčič Ol-
ga, Maribor, Prešernova 10, vstop 10. 10.
1996, vložek 283.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zmazek Marija, Maribor, Ko-
roška cesta 4, vstop 10. 10. 1996, vložek
241.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Živec Nada, Orehova vas, Sušilniška 19 –
Slivnica, vstop 10. 10. 1996, vložek 149.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brodnjak Stanislav, imenovan 10. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1997: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eskperimentalni razvoj na področju huma-
nistike; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
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niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, izbrisana dne 13. 3. 1997:
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995:
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje.

Rg-105685

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00067 z dne 12. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ŽIVINOREJA, reja živine
in kmetijske storitve, d.o.o., sedež: Indu-
strijska ulica 8, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah, pod vložno št. 1/09313/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, družbenikov in poslov-
nih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5843839
Osnovni kapital: 117,096.146,70 SIT
Ustanovitelji: AGROKOMBINAT MA-

RIBOR, p.o.; Stoilkovič Boris, Draš Irena
in Pečuh Bogdan, izstopili 19. 11. 1996; No-
vak Renata, Krajnc Olga, Firbas Edvard,
Firbas Ivanka in Kramberger Slavko, izsto-
pili 23. 12. 1996; TMI KOŠAKI MA-
RIBOR, p.o., Maribor, Oreško nabrežje 1,
vstop 28. 7. 1995, vložek 33,138.276,40
SIT, odgovornost: ne odgovarja; TO-
VARNA MOČNIH KRMIL ČRNCI, d.d.,
Apače, Črnci 2a, vstop 17. 12. 1996, vložek
31,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; JADRAN SEŽANA , d.d., Sežana, Parti-
zanska cesta 69, vstop 28. 7. 1995, vložek
20,415.426,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Žerak Anton, Podlehnik, Podlehnik
8a, vstop 28. 7. 1995, vložek 17,785.072,30
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šuman An-
drej, Lenart v Slovenskih goricah, Kraigher-
jeva ulica 9, vstop 1. 8. 1994, vložek
1,551.825 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bauman Miroslav, Lenart v Slovenskih go-
ricah, Kraigherjeva ulica 8, vstop 1. 8. 1994,
vložek 1,324.039,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Žmavc Darko, Lenart v Sloven-
skih goricah, Spodnji Žerjavci 57, vstop 1. 8.
1994, vložek 950.111,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ornik Franc, Voličina, Spod-
nja Voličina 112a, vstop 1. 8. 1994, vložek
767.107 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
EUROMEC KOPER, d.o.o., Koper, Ferrar-
ska 14, vstop 19. 11. 1996, vložek 675.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čuček
Alojzija, Voličina, Zgornja Voličina 112,
vstop 1. 8. 1994, vložek 706.938,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Fekonja Mari-
ja, Lenart v Slovenskih goricah, Rožengrunt
2, vstop 1. 8. 1994, vložek 533.315,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sužnik Franc,
Voličina, Gočova 22, vstop 1. 8. 1994, vlo-
žek 501.224,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šauperl Viktorija, Lenart v Sloven-
skih goricah, Radehova 20a, vstop 1. 8.
1994, vložek 500.083 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Karlo Jožefa, Lenart v SLoven-
skih goricah, Prešernova 6, vstop 1. 8. 1994,
vložek 465.650 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zdravkovič Marjan, Lenart v Sloven-
skih goricah, Gubčeva 2, vstop 17. 12. 1996,
vložek 427.781,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Šijanec-Šuman Nada, Lenart v Slo-
venskih goricah, Kraigherjeva ulica 9, vstop

1. 8. 1994, vložek 421.045,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kurnik Franc, Voli-
čina, Zavrh 33, vstop 1. 8. 1994, vložek
382.335 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lehner Jožef, Lenart v Slovenskih goricah,
Šetarova 12, vstop 1. 8. 1994, vložek
376.850,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Rola Martin, Benedikt, Spodnja Ročica
6, vstop 1. 8. 1994, vložek 375.375 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Korošec Stani-
slav, Zgornja Korena, Žikarce 21, vstop 1. 8.
1994, vložek 374.573 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Šauperl Feliks, Sveta Trojica,
Zgornji Porčič 63, vstop 1. 8. 1994, vložek
371.139 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žekš Jožef, Cerkvenjak, Spodnje Verjane 7,
vstop 1. 8. 1994, vložek 370.957,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Polanec Jožef,
Lenart v Slovenskih goricah, Zgornji Žer-
javci 49, vstop 1. 8. 1994, vložek 363.992,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fras Leo-
pold, Gradišče v Slovenskih goricah, Zgor-
nji Porčič 121, vstop 1. 8. 1994, vložek
355.504,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bračič Ivan, Jurovski dol, Spodnji Ga-
steraj 76, vstop 1. 8. 1994, vložek
347.060,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Čuček Ladislav, Benedikt, Ihova 29,
vstop 1. 8. 1994, vložek 344.468,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bezjak Ivan,
Cerkvenjak, Staretinci 7, vstop 1. 8. 1994,
vložek 344.419 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kranvogel Roman, Sveta Trojica, Go-
čova 57, vstop 1. 8. 1994, vložek 340.938
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šnofl Ivan,
Voličina, Spodnja Voličina 13, vstop 1. 8.
1994, vložek 336.689,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kocbek Srečko, Lenart v Slo-
venskih goricah, Spodnji Žerjavci 14, vstop
1. 8. 1994, vložek 323.437,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Fras Friderik, Voli-
čina, Selce 76a, vstop 1. 8. 1994, vložek
318.849 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Prineg Franc, Lenart v Slovenskih goricah,
Spodnji Porčič 4, vstop 1. 8. 1994, vložek
266.411,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Fras Matilda, Sveta Trojica, Zgornji Por-
čič 121, vstop 1. 8. 1994, vložek 211.446
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Duh Ma-
tilda, Lenart v Slovenskih goricah, Cafova
1, vstop 17. 12. 1996, vložek 88.783,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lehner Slavko,
Benedikt, Benedikt 42, vstop 1. 8. 1994, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hobot Albin, Benedikt, Drvanja 16, vstop
1. 8. 1994, vložek 10.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Konrad Darinka, Zgornja Vel-
ka, Lokavec 12, vstop 1. 8. 1994, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ploj
Ivan-Karl, Jurovski dol, Varda 24, vstop
1. 8. 1994, vložek 10.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-105686

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00686 z dne 5. 3. 1997 pri
subjektu vpisa SIMFIN, storitve, posredo-
vanje in trgovina, d.o.o., sedež: Partizan-
ska 38, 2310 Slovenska Bistrica, pod vlož-
no št. 1/09440/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, poslovnih deležev, družbenikov in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5878314
Osnovni kapital: 12,680.000 SIT

Ustanovitelji: IMPOL INDUSTRIJA
METALNIH POLIZDELKOV, d.o.o., Slo-
venska Bistrica, Partizanska 38, vstop
25. 11. 1994, vložek 6,088.280 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Bračič-Wankmuller
Rebeka, izstop 6. 6. 1996; Črešnar Romana,
Oplotnica, Gorica 47, vstop 25. 11. 1994,
vložek 130.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Dušej Ljudmila, Zgornja Ložnica,
Zgornja Ložnica 85, vstop 25. 11. 1994, vlo-
žek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Furman Brigita, Slovenska Bistrica,
Zgornja Bistrica 153, vstop 25. 11. 1994,
vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gričnik Silva, Slovenska Bistrica,
Cvetlična 1, vstop 25. 11. 1994, vložek
480.000 SIT odgovornost: ne odgovarja;
Gumzej Janez, Oplotnica, Raskovec 25,
vstop 25. 11. 1994, vložek 320.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Juhart Jožica, Slo-
venska Bistrica, Partizanska 39, vstop
25. 11. 1994, vložek 120.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Justinek Tatjana, Slo-
venska Bistrica, Borisa Kraigherja 33, vstop
25. 11. 1994, vložek 230.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapun Brigita, Sloven-
ska Bistrica, Stantetova 22, vstop 25. 11.
1994, vložek 170.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Koren Alenka, Slovenska Bistri-
ca, Devina 43, vstop 25. 11. 1994, vložek
140.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Leskovar Vladimir, Laporje, Laporje 55,
vstop 25. 11. 1994, vložek 741.720 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Leskovar Terezi-
ja, Laporje, Laporje 55, vstop 25. 11. 1994,
vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mihelak Amalija, Slovenska Bistrica,
Moše Pijade 8, vstop 25. 11. 1994, vložek
280.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ocvirk Romana, Poljčane, Lušečka vas 1,
vstop 25. 11. 1994, vložek 70.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Onič Jožica, La-
porje, Zgornja Brežnica 3, vstop 25. 11.
1994, vložek 190.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Perger Ksenija, Slovenska Bi-
strica, Tomšičeva 26, vstop 25. 11. 1994,
vložek 250.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Plavšič Jožica, Slovenska Bistrica,
Pohorskega odreda 1, vstop 25. 11. 1994,
vložek 210.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pleteršek Franc, Slovenska Bistrica,
Partizanska 47, vstop 25. 11. 1994, vložek
510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pogorevc Miran, Slovenska Bistrica, Zi-
danškova 19, vstop 25. 11. 1994, vložek
240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pušnik Otilija, Pragersko, Leskovec 32,
vstop 25. 11. 1994, vložek 260.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ravnjak Marija,
Oplotnica, Koritno 44a, vstop 25. 11. 1994,
vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rogina Milena, Slovenska Bistrica,
Tomšičeva 46, vstop 25. 11. 1994, vložek
360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Štefančič Dragica, Šmartno na Pohorju,
Spodnje Prebukovje 9, vstop 25. 11. 1994,
vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Štern Pavla, Zgornja Ložnica, Zgor-
nja Ložnica 60, vstop 25. 11. 1994, vložek
370.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Strmšek Irena, Makole, Stranske Makole,
vstop 25. 11. 1994, vložek 170.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Žvižaj Marta,
Zgornja Ložnica, Tinjska gora 13, vstop
25. 11. 1994, vložek 250.000 SIT, odgovor-
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nost: ne odgovarja; Spindler Darja, Sloven-
ska Bistrica, Levstikova 20, vstop 25. 11.
1994, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Šela Irena, Slovenska Bistrica,
Vinarska 39, vstop 25. 11. 1994, vložek
50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ahaj Tanja, Slovenska Bistrica, Spodnja
Nova vas 7, vstop 20. 3. 1996, vložek 40.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gričnik
Mateja, Slovenska Bistrica, Cvetlična 1,
vstop 20. 3. 1996, vložek 20.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Jančič Sonja, Mako-
le, Stari grad 77, vstop 20. 3. 1996, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bla-
žič Rozina, Maribor, Dravska 7, vstop 20. 3.
1996, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jerič Vesna, Pragersko, Stari log
71, vstop 20. 3. 1996, vložek 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105687

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00215 z dne 7. 3. 1997 pod
št. vložka 1/10090/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
mejno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121286
Firma: SIMARIUS, računovodski in-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Gosposvetska ce-

sta 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Slodnjak Simona, Mari-

bor, Gosposvetska cesta 23, vstop 18. 2.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Slodnjak Simona, imenovana
18. 2. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1997: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-

javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati 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-105688

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00073 z dne 5. 3. 1997 pri
subjektu vpisa EPS, ekonomsko propa-
gandne storitve, d.o.o., sedež: Zgornji Du-
plek 117f, 2241 Spodnji Duplek, pod vlož-
no št. 1/08050/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnega deleža, dejavnosti, zastopnikov,
akta o ustanovitevi in uskladitev s standard-
no klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5750199
Ustanovitelja: Gorjup Dragica, vstop

19. 4. 1993 in Gorjup Stanislav, vstop 22. 1.
1997, oba Spodnji Duplek, Zgornji Duplek
117f, vložila po 762.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gorjup Dragica, razrešena 22. 1.
1997; direktor Gorjup Stanislav, imenovan
22. 1. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli

in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 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 kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro 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-105689

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00549 z dne 5. 3. 1997 pri
subjektu vpisa LABOS, družba za trgovi-
no, knjigovodske storitve, uvoz in izvoz,
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d.o.o., sedež: Užiška 11, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/08998/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, druž-
bene pogodbe in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5821096
Firma: LABOS, družba za trgovino,

knjigovodske storitve in proizvodnjo,
d.o.o.

Ustanoviteljici: Orešnik Danica, izstop
18. 5. 1996; Orešnik Anton, izstop 8. 5.
1996; Orešnik Romana in Munda Patricija,
obe Maribor, Užiška ulica 11, vstopili 8. 5.
1996, vložili po 1,011.236,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Orešnik Danica, razrešena 8. 5. 1996;
direktor Orešnik Anton, razrešen 8. 5. 1996;
direktorica Orešnik Romana, imenovana
8. 5. 1996, zastopa družbo brez omejitev;
direktorica Munda Patricija, imenovana 8. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1997: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,

raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovi-
na 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, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen z
orožjem in strelivom; pod šifro K 74.12 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti;
pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-105690

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00473 z dne 5. 3. 1997 pri
subjektu vpisa LESNINA LGM, prodajni
center Maribor, d.o.o., sedež: Ribiška 10,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/06275/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5646685
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Nemanič Anton, razrešen 15. 3. 1996;
direktor Vahen Andrej, Ruše, Ulica Pohor-
skega bataljona 5, imenovan 23. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-105691

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00182 z dne 25. 2. 1997 pod
št. vložka 1/10107/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos sedeža z Okrožne-
ga sodišča v Murski Soboti, spremembo fir-
me, sedeža, družbenikov, zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5530601
Firma: ALVOS, družba za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2313 Fram, Fram 180
Osnovni kapital: 1,713.075,20 SIT
Ustanovitelja: Stolnik Zdravko in Stol-

nik Jelka, oba izstopila 22. 1. 1997; Božič
Marina in Božič Tomaž, oba Fram, Fram
180, vstopila 22. 1. 1997, vložila po
856.537,60 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Stolnik Zdravko, razrešen 22. 1. 1997;
družbenica Stolnik Jelka, razrešena 22. 1.
1997; prokuristka Božič Marina, imenova-
na 22. 1. 1997; direktor Božič Tomaž, ime-
novan 22. 1. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1996:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti pod
vložno številko 1/1064-00, in sicer kot:
ALVOS, proizvodno-trgovsko podjetje, Vi-
dem ob Ščavnici d.o.o., s sedežem Videm
ob Ščavnici 24, Videm ob Ščavnici.

Rg-105692

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00630 z dne 7. 3. 1997 pri
subjektu vpisa TONGA, proizvodno, sto-
ritveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Prežihova ulica 10, 2331 Pragersko, pod
vložno št. 1/08081/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5777950
Osnovni kapital: 1,754.000 SIT
Ustanovitelji: Greif Franc, Pragersko,

Prežihova ulica 10, vstop 18. 5. 1994, vlo-
žek 761.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Greif Berta, Pragersko, Prežihova ulica
10, vstop 16. 6. 1994, vložek 761.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Arbeiter Fran-
čišek, Rače, Podova 39, vstop 24. 10. 1995,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Beč Avgust, Fram, Morje 97, vstop
24. 10. 1995, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Čurič Ludvik, Fram,
Fram 66, vstop 24. 10. 1995, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gnus Ire-
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na, Fram, Morje 37b, vstop 24. 10. 1995,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pliberšek Anton, Fram, Fram 65,
vstop 24. 10. 1995, vložek 10.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Pregl Bernard,
Fram, Morje 68 b, vstop 24. 10. 1995, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Repnik Alojzij, Fram, Kopivnik 27 b, vstop
24. 10. 1995, vložek 82.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Stavbar Marija, Fram,
Kopivnik 24a, vstop 24. 10. 1995, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kokl Emil, Fram, Morje 76, vstop 24. 10.
1995, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mikolič Milan, Fram, Fram 77,
vstop 24. 10. 1995, vložek 10.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Mom Slavica,
Fram, Morje 112a, vstop 24. 10. 1995, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Štern Miran, Fram, Morje 68, vstop 24. 10.
1995, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Štern Slavica, Fram, Morje 66,
vstop 24. 10. 1995, vložek 10.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Špendl Anton,
Fram, Ranče 5, vstop 24. 10. 1995, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Špendl Janko, Fram, Fram 77, vstop 24. 10.
1995, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Špindler Martina, Fram, Kopiv-
nik 22, vstop 24. 10. 1995, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105694

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00570 z dne 4. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MACH, podjetje za razvoj,
proizvodnjo, trgovino in inženiring,
d.o.o., sedež: Mihe Zidanška 8, 2341 Lim-
buš, pod vložno št. 1/04970/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, družbenikov, dejavnosti, uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5602823
Firma: ZALOKAR, razvoj, proizvod-

nja, trgovina, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ZALOKAR, d.o.o.
Ustanovitelji: Zalokar Franc, Limbuš,

Mihe Zidanška 8, vstop 11. 12. 1991, vlo-
žek 1,024.300 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zalokar Franc, Limbuš, Mihe Zi-
danška 8, vstop 11. 12. 1991, vložek
250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lemić Stojan, Maribor, Rasbergerjava 5,
vstop 11. 12. 1991, vložek 696.400 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kregar Danč Mar-
ta, izstop 27. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 5112 Posredništvo pri proda-
ji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri

prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.

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

Rg-105695

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00091 z dne 17. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MIKRO & POLO, družba
za inženiring, proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., sedež: Lackova 78, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/01177/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti, družbene pogodbe in uskladitev s
standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5303753
Firma: MIKRO + POLO, družba za

inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: MIKRO + POLO,

d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997: 2956

Proizvodnja strojev za posebne namene;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3161 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in vo-
zila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3310 Proizvodnja medicinske
in kirurške opreme in ortopedskih pripo-
močkov; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3614 Proizvodnja

drugega pohištva, d.n.; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; tehnični preiz-
kusi in analize; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati 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-105697

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00568 z dne 17. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ADK, podjetje za proizvod-
njo, trgovino, projektantske in inženiring
storitve, d.o.o. sedež: Jaskova 18, 2000
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Maribor, pod vložno št. 1/01656/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5347254
Osnovni kapital: 21,503.110 SIT
Ustanovitelji: Šmarčan Silvo, Maribor,

Gregorčičeva 13, vstop 2. 2. 1990, vložek
5,375.777,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Čeček Friderik, Maribor, Koroška cesta
65, vstop 3. 2. 1995, vložek 5,375.777,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Špes Bog-
dan, Maribor, Štantetova ulica 10, vstop 3. 2.
1995, vložek 5,375.777,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Šumer Vili, Orehova vas 14,
vstop 2. 2. 1990, vložek 5,375.777,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105698

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00778 z dne 17. 3. 1997 pri
subjektu  vpisa  PLANUM,  podjetje  za
gradbeni in geotehnični inženiring, eko-
logijo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Glavni trg 19c, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/04784/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbenikov, de-
javnosti, zastopnikov, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5563674
Firma: PLANUM, podjetje za gradbe-

ništvo, inženiring in druge storitve, po-
sredništvo, trgovino ter gostinstvo, d.o.o.

Ustanovitelj: Eder Dušan, izstop 1. 7.
1996; Grdinić Aleksandar, izstop 1. 7. 1996;
Grdinić Danijel, Maribor, Niška ulica 10,
vstop 1. 7. 1996, vložek 2,081.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Eder Dušan, razrešen 1. 7. 1996; direk-
tor Grdinić Danijel, imenovan 1. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Gr-
dinić Aleksandar, Maribor, Niška ulica 10,
imenovan 1. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1411 Pri-
dobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in
sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja te-
stenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
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 vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in

štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;

5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 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 go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne dejav-
nosti v vodnem prometu; 6323 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projek-
tiranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše ra-
zen orožja in streliva; pod šifro J 67.13 sme
družba opravljati dejavnost zastavljalnic in
menjalnic; pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-105699

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00172 z dne 17. 3. 1997 pri
subjektu vpisa AVTOHIŠA KOLMANIČ
& CO, podjetje za proizvodnjo in stori-
tve, d.o.o., PODRUŽNICA: Rezervni deli
in oprema, sedež: Na trati 11, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09012/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5822122001
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zadravec Jože, razrešen 1. 7. 1996;
direktor Junger Brane, Vrhnika, Kopališka
ulica 7, imenovan 1. 7. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-105700

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01029 z dne 17. 3. 1997 pri
subjektu vpisa EUROTIP, proizvodnja, tr-
govina, prometne in druge storitve, d.o.o.,
sedež: Koroška cesta 65, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/08703/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
družbenikov, poslovnega deleža, dejavno-
sti, zastopnikov in tipa zastopnika, družbe-
ne pogodbe ter uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5785138
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Kova-

ča vas 6
Ustanovitelj: Šalamon Danilo, izstop

22. 4. 1996; Grča Branko, Slovenska Bistri-
ca, Kovača vas 6, vstop 16. 2. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šalamon Danilo, razrešen 22. 4. 1996;
direktor Grča Branko, imenovan 22. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

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

Rg-105703

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00114 z dne 17. 3. 1997 pod
št. vložka 1/10123/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121723
Firma: VETERINARSTVO KORI, ve-

terinarska ambulanta, trgovina in stori-
tve, d.o.o.

Skrajšana firma: VETERINARSTVO
KORI, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Prečna ulica 9b
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Kores Slavko, Maribor,

Ulica Pregarčevih 14, vstop 29. 1. 1997, vlo-
žek 1,440.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Eisner Dejan, Maribor, Na soseski
10a, vstop 29. 1. 1997, vložek 160.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Kores Slavko, imenovan 29. 1. 1997;
direktorica Pipan Kores Neva, Maribor, Uli-
ca Pregarčevih 14, imenovana 29. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj, os-
lov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130
Mešano kmetijstvo; 0142 Storitve za živino-
rejo brez veterinarskih storitev; 1571 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače živa-

li; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 8520 Veterinarstvo.

Pod šifro N 85.20 se dopiše od tega pri-
marno veterinarsko službo, razen bolnišnič-
nega zdravljenja živali.

Rg-105704

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00724 z dne 4. 3. 1997 pri subjektu
vpisa PGM, trgovina in storitve, d.o.o., se-
dež: Ulica Jelenčevih 50, 2341 Pekre-Lim-
buš, pod vložno št. 1/02391/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo družbe-
nikov, dejavnosti, zastopnikov, družbene po-
godbe in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5382076
Ustanoviteljica: Hren Amalija, izstop

15. 3. 1996; Škorjanc Erika, izstop 15. 3.
1996; Škorjanc-Marotti Violeta, izstop
15. 3. 1996; Krajnc Bojana, Pekre-Limbuš,
Ulica Jelenčevih 50, vstop 15. 3. 1996, vlo-
žek 1,524.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Hren Amalija, razrešena 15. 3. 1996;
prokurist Marotti Igor, razrešen 15. 3. 1996;
direktorica Krajnc Bojana, imenovana 15. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi 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 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-

no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s ko-
vinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

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

Rg-105705

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00589 z dne 14. 3. 1997 pri
subjektu vpisa VODNOGOSPODARSKI
BIRO MARIBOR, d.d., sedež: Glavni trg
19c, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/01094/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo statusa zastopnika, člane
nadzornega sveta in člane uprave s temile
podatki:

Matična št.: 5150531
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bukovnik Stanislav, Maribor, Ko-
roška cesta 73, imenovan 6. 5. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Blaženka Želj-
ko in Vukina Ivo, izstopila 6. 4. 1996; Rom-
šak Anton, Ignjatovič Darinka, Juvan Smi-
ljan, Renčelj Marija in Murovec Miran, vsi
vstopili 5. 4. 1996; Kalin Irena, izstop 5. 4.
1996 ter Lohkar Peter in Sever Tatjana, oba
vstopila 5. 4. 1996.

Rg-105706

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00743 z dne 7. 3. 1997 pri
subjektu vpisa PROJEKT MR INŽENI-
RING, ekonomsko svetovanje, trgovina,
d.d., sedež: Svetozarevska ulica 10, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00472/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5077214
Člani nadzornega sveta: Kralj Ivan, Co-

tar Drago in Slekovec Silvo, vstopili 20. 6.
1996 ter Marko Marjan in Manfreda Bran-
ka, izstopila 20. 6. 1996.
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Rg-105854

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01495 z dne 18. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MEDINA, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., sedež: Vošnjako-
va ulica 20, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/02805/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti, zastopnikov in
tipa zastopnika, akta o ustanovitvi in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5413362
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Burnić Fuad, Maribor, Frankolovska
ulica 1, imenovan 19. 2. 1996; direktorica
Burnić Evela, Banja Luka, Bosna in Herce-
govina, Ibrahimpašiča 9, imenovana 19. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debe-
lo 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 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi 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, sladkorni-
mi 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, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na

debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše ra-
zen orožja in streliva.

Rg-105857

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00214 z dne 18. 3. 1997 pod
št. vložka 1/10128/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122649
Firma:   MODAN   INFORMATIKA,

družba za trgovino in razvoj računalniških
programov, d.o.o.

Skrajšana firma: MODAN INFORMA-
TIKA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17b
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelj: Blejc Daniel, Maribor, Kli-

netova ulica 4, vstop 5. 2. 1997, vložek
1,509.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Blejc Daniel, imenovan 5. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1997: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-105858

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01134 z dne 18. 3. 1997
pri subjektu vpisa POŠTA SLOVENIJE,
d.o.o., MARIBOR, POSLOVNA ENOTA
KOPER, sedež: Glagoljaška ulica 8, 6000
Koper, pod vložno št. 1/09400/07 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5881447070
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Debernardi Ivan, razrešen 30. 6.
1996; direktor Furlanič Valter, Koper, Kam-
pel 28b, imenovan 1. 7. 1996, zastopa in
predstavlja poslovno enoto v mejah poobla-
stil iz 9. člena statuta Pošte Slovenije, d.o.o.

Rg-105859

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00535 z dne 17. 3. 1997 pri
subjektu  vpisa  POŠTA  SLOVENIJE,
d.o.o., MARIBOR, POSLOVNA ENOTA
KOPER, sedež: Kolodvorska ulica 4, 6000
Koper, pod vložno št. 1/09400/07 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova poslovne enote s temile podatki:

Matična št.: 5881447070
Sedež: 6000 Koper, Glagoljaška ulica 8



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5750 Št. 72 – 27. XI. 1997

Rg-105861

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00008 z dne 24. 3. 1997 pri
subjektu vpisa AUTOCOMMERCE, za
notranjo in zunanjo trgovino z avtomobi-
li in deli, d.o.o., sedež: Cankarjeva 11,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/08447/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti, tipa zastopnika in ome-
jitev pooblastil zastopnika, akta o ustanovi-
tvi in uskladitev s standardno klasifikacijo s
temile podatki:

Matična št.: 5771668
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mirnik Iztok, Maribor, Cankarjeva
ulica 4, imenovan 1. 1. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev za čas od 1. 1. 1997 do
31. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem.

Rg-105865

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00216 z dne 20. 3. 1997 pod
št. vložka 1/10129/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122690
Firma: LF-VIVAX, poslovno svetova-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: LF-VIVAX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 13a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Babič Nevenka, Mari-

bor, Pod gradiščem 13, vstop 20. 2. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Babič Darinka-Ana, Maribor, Pod
gradiščem 13, imenovana 20. 2. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1997: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati 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-105889

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00272 z dne 20. 3. 1997 pri
subjektu vpisa DIAMANT, steklarsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Ulica Pariške komune
27, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/02838/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, de-
javnosti, akta o ustanovitvi in uskladitev s
standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5414075
Osnovni kapital: 13,964.703,42 SIT
Ustanoviteljica: Zorko Jožica, Maribor,

Ulica Pariške komune 25, vstop 25. 7. 1990,
vložek 13,964.703,42 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1997: 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2615 Proizvodnja
in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje kovin;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni
promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem.

Rg105890

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00810 z dne 20. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa AICO, podjetje za inženiring in
trgovino, d.o.o., sedež: Na Jelovcu 14, 2351
Kamnica, pod vložno št. 1/05078/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnih deležev, tipa zastop-
nika, družbene pogodbe in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5857988
Ustanovitelji: Ilešič Danijale, Kamnica,

Na Jelovcu 14, vstop 11. 12. 1991, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ilešič Anton, Kamnica, Na Jelovcu 14, vstop
6. 7. 1994, vložek 500.000 SIT, odgovor-

nost: ne odgovarja; Lubej Jože, Maribor,
Ferkova ulica 4, vstop 19. 6. 1996, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Ilešič Danijela, imenovana 19. 6.
1996; direktor Ilešič Anton, imenovan 6. 7.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1997: 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4543
Oblaganje tal in sten; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5170 Druga trgovina na debelo; 6024
Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
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 posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-105892

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00065 z dne 17. 3. 1997 pod
št. vložka 1/10124/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev stanovanjske-
ga sklada s temile podatki:

Matična št.: 1121332
Firma: STANOVANJSKI SKLAD OB-

ČINE RUŠE
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 2342 Ruše, Kolodvorska ulica 9
Ustanovitelj: Občina Ruše, Ruše, Kolod-

vorska ulica 9, vstop 18. 7. 1996, odgovor-
nost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hri-
beršek Marjan, Ruše, Koroška 43, imeno-
van 3. 10. 1997, zastopa sklad kot predsed-
nik UO z omejitvijo, da sklepa pogodbe in
odloča o vseh obveznostih sklada, če vred-
nost presega 2 MIO SIT po predhodnem
sklepu UO sklada.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-105894

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00616 z dne 19. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa TT TEHNIKA, trgovina, d.o.o.,
sedež: Pobreška cesta 6a, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/02515/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnega deleža, dejavnosti, družbe-
ne pogodbe in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5390834
Ustanovitelji: Stojković Moma. Maribor,

Ulica heroja Nandeta 16, vstop 30. 3. 1990,
vložek 5,840.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Bezjak Marjan, Maribor, Aljaževa
12, vstop 30. 3. 1990, vložek 560.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Weiss Vilim,
Maribor, Aljaževa 4, vstop 30. 3. 1990, vlo-
žek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; COMPEX SYSTEMS AG, izstop 5. 4.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1997: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi 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 materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina 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 pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-

ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 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, radij-
skimi, TV aparati; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen orož-
ja in streliva.

Rg-105895

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00020 z dne 7. 3. 1997 pri
subjektu vpisa METALID, trgovsko, pro-
izvodno in storitveno podjetje, d.o.o., se-
dež: Cesta k Dravi 19, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/02753/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5405181
Ustanovitelja: Imenšek Vlado, izstop

28. 12. 1995; Lorbek Mojca, vstop 7. 9.
1991 in Lorbek Jožek, vstop 28. 12. 1995,
oba Maribor, Cesta k Dravi 19, vložila po
878.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Imenšek Vlado, razrešen 28. 12.
1995; direktor Lorbek Jožek, imenovan
28. 12. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-105896

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00206 z dne 27. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa NETO, založništvo, ekonomska
propaganda, trgovina in svetovanje, d.o.o.,
sedež: Cesta proletarskih brigad 75, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/02758/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo na-

slova družbe, spremembo dejavnosti in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5406463
Sedež: 2000 Maribor, Zagrebška 25
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Pirtovšek Suzana, Maribor, Bo-
rova vas 25, imenovana 14. 9. 1990, zasto-
pa družbo brez omejitev; prokurist Pirtov-
šek Srečko, Maribor, Borova vas 25, ime-
novan 15. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1995: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7460 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje.

Dejavnost, izbrisana dne 27. 3. 1997:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati 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; pod šifro K 74.60 sme družba
opravljati dejavnost varovanja.

Rg-105897

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00157 z dne 24. 3. 1997 pod
št. vložka 1/10130/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1122614
Firma: MATLAS-ATANASOVSKI &

CO., trgovsko, posredniško in storitveno
podjetje, k.d.

Skrajšana  firma:  MATLAS-ATANA-
SOVSKI & CO., k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 2341 Limbuš, Hrovatova ulica 8
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelja: Matlas Atanasovski Ivan-

ka, komplementar, Maribor, Trg revolucije
9, vstop 13. 1. 1997, vložek 500 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
komandisti, vstop 13. 1. 1997, vložek 500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Matlas Atanasovski Ivanka, imenova-
na 13. 1. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Atanasovski Vasko, Maribor,
Betnavska cesta 16, imenovan 13. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
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prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303

Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-105898

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00096 z dne 20. 3. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ANICA
ČERNEJ MAKOLE, p.o., sedež: Makole
5, 2321 Makole, pod vložno št. 1/00348/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika in tipa zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5087651
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Vidonja Viktorija, Pragersko, Kve-
drova 16, imenovana 29. 10. 1991. zastopa
brez omejitev; ravnatelj Potočnik Anton,
razrešen 31. 5. 1991.

Rg-105899

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00097 z dne 20. 3. 1997 pri sub-
jektu  vpisa  OSNOVNA  ŠOLA  ANICA
ČERNEJ MAKOLE, p.o., sedež: Makole
24, 2321 Makole, pod vložno št. 1/00348/00
vpisalo v sodni register tega sodišča organi-
ziranje javnega zavoda, osnovni kapital, spre-
membo imena ustanovitelja, spremembo de-
javnosti, zastopnika in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5087651
Firma:  OSNOVNA  ŠOLA  ANICE

ČERNEJEVE
Pravnoorg. oblika: zavod
Osnovni kapital: 52,574.000 SIT
Ustanovitelj: Občina Slovenska Bistrica,

Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
vstop 30. 1. 1963, vložek 52,574.000 SIT,
odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Kaučič Jožica, Makole, Makole 5,
imenovana 1. 9. 1996, zastopa zavod brez
omejitev; ravnateljica Vidonja Viktorija,
razrešena 31. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1997: 5551
Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 80102 Osnovnošolsko splo-
šno izobraževanje; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-105900

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01362 z dne 24. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MAMAG, storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Shakespea-
rova ulica 2, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/06772/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in naslova družbe,
osnovnega kapitala, dejavnosti, tipa zastop-
nika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5724864
Firma: MAMAG, proizvodno, trgovsko

in storitveno podjetje, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Strossmayerje-

va ulica 32b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mauser Rafael, Maribor,

Shakespearova ulica 2, vstop 8. 4. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Mauser Tanja, Maribor, Štantetova
ulica 22, imenovana 8. 4. 1992, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Mauser Ra-
fael, imenovan 12. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 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, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 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; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše ra-
zen orožja in streliva; pod šifro K 74.12 ne
sme družba opravljati revizijske dejavno-
sti.
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Rg-105901

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00162 z dne 24. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ROČNIK, gostinstvo, d.o.o.,
sedež: Partizanska cesta 3-5, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09031/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova družbe, naslova družbenika in
zastopnika, dejavnosti, družbene pogodbe
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5827477
Firma: ROČNIK GOSTINSTVO, druž-

ba za trgovino in storitve, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kraljeviča

Marka 6
Ustanovitelja: Jager Gregor, Zgornja

Kungota, Kozjak nad Pesnico 11b, vstop
20. 11. 1994, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Ročnik Andreja, Mari-
bor, Teplyjevo naselje 5, vstop 20. 11. 1994,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Ročnik Andreja, imenovana 17. 12.
1993, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Jager Gregor, imenovan 20. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering).

Rg-105903

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01302 z dne 24. 3. 1997 pri
subjektu vpisa NATALY-PINTER & CO.,
trgovsko in storitveno podjetje, d.n.o., se-
dež: Malečnik 11, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/09092/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, de-
javnosti, zastopnikov, tipa zastopnika, druž-
bene pogodbe in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5835623
Ustanovitelja: Pinter Srečko, Maribor,

Malečnik 11, imenovan 10. 2. 1994, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Pinter Natalija, izstop 11. 11.
1996; Malek Ervin, Maribor, Malečnik 11,
vstop 11. 11. 1996, vložek 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Pinter Natalija, razrešena 11. 11.
1996; družbenik Malek Ervin, imenovan 11.
11. 1996, zastopa družbo brez omejitev;
družbenik Pinter Srečko, imenovan 11. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev; proku-
ristka Pinter Zofija, razrešena 11. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri

prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 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, ra-
dijskimi 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 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-

premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti;  7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen orož-
ja in streliva; pod šifro J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost zastavljalnic in menjal-
nic; pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-105904

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01503 z dne 24. 3. 1997 pri
subjektu vpisa POLO-MODELI, podjetje
za proizvodnjo in trgovino s tekstilnimi
izdelki, d.o.o., sedež: Tiova cesta 52, 2310
Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/02550/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov in poslovne-
ga deleža ter spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5391539
Ustanoviteljica: Polanšček Tatjana, Ma-

ribor, Pod hribom 6b, vstop 15. 5. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Polanšček Štefan, izstop 13. 11.
1996; Graf Ludwig, izstop 5. 9. 1996.

Rg-105905

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00888 z dne 24. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MATRIKA, marketing, in-
ženiring, consulting, d.o.o., sedež: Golo-
bova 6, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/07681/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov, dejavnosti,
zastopnikov, družbene pogodbe in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5722497
Ustanovitelj: Marinšek Jožef, izstop 26.

6. 1996; Klančič Stanko, Maribor, Gozdna
ulica 11, vstop 26. 6. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marinšek Jožef, razrešen 1. 7. 1996;
direktor Klančič Stanko, imenovan 1. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2661 Proizvod-
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nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 2852
Splošna mehanična dela; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-

lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje

pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7122 Dajanje vodnih plo-
vil v najem; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše ra-
zen trgovine z orožjem in strelivom; pod
šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revi-
zijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-106638

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00268 z dne 4. 4. 1997 pri
subjektu vpisa INFORMATIKA, podjetje
za informacijske storitve in inženiring,
d.o.o., sedež: Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/00871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, spremembo
firme, osnovnega kapitala, družbenikov, de-
javnosti, zastopnikov, nadzorni svet in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5259363
Firma:  INFORMATIKA,  informacij-

ske storitve, d.d.
Skrajšana firma: INFORMATIKA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 66,310.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
1. 1. 1993, vložek 1,330.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad invalid-
skega in pokojninskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 1. 1. 1993,
vložek 5,310.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana,
Kotnikova 28, vstop 1. 1. 1993, vložek
2,650.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
udeleženci notranjega odkupa, vstopili 1. 1.
1993, vložili 3,970.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo; ELEKTRO MARIBOR, javno
podjetje za distribucijo električne energije, p.
o., Maribor, Vetrinjska ulica 2, vstop 1. 1.
1993, vložek 14,450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; ELEKTRO LJUBLJANA, jav-
no podjetje za distribucijo električne energi-
je, p.o., Ljubljana, Slovenska 58, vstop 1. 1.
1993, vložek 13,060.000 SIT, odgovornost:
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ne odgovarja; ELEKTRO CELJE, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, p.o.,
Celje, Vrunčeva ulica 2, vstop 1. 1. 1993, vlo-
žek 6,990.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; ELEKTRO PRIMORSKA, javno podjetje
za distribucijo električne energije, p.o., Nova
Gorica, Erjavčeva ulica 22, vstop 1. 1. 1993,
vložek 6,330.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; ELEKTRO GORENJSKA, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, p.o.,
Kranj, Bleiweisova 6, vstop 1. 1. 1993, vložek
5,240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO,
p.o., Krško, Vrbina 12, vstop 1. 1. 1993, vlo-
žek 570.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA,
d.o.o., Brestanica, Cesta prvih borcev 18,
vstop 1. 1. 1993, vložek 670.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; TERMOELEK-
TRARNA-TOPLARNA LJUBLJANA, p.o.,
Ljubljana, Toplarniška 19, vstop 1. 1. 1993,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; ELEKTRO-SLOVENIJA, javno pod-
jetje, d.o.o, Ljubljana, Hajdrihova 2, vstop 1.
1. 1993, vložek 5,140.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podlesnik Bojan, Maribor, Vinarska
ulica 13, imenovan 17. 1. 1997, pri investi-
cijskih poslih nad vrednostjo 3,000.000 SIT
potrebuje soglasje nadzornega sveta; Peter-
nel Mitja, razrešen 17. 1. 1997.

Člani nadzornega sveta: Bertalanič Jo-
žef, Štefe Drago in Por Anton, vsi vstopili
17. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti.

Lastninsko preoblikovanje se vpiše na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka: LP 01036/01625-1997/GV z dne 5. 3.
1997.

Rg-106639

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00843 z dne 4. 4. 1997
pri  subjektu  vpisa  GORENJE  METAL-
PLAST, d.o.o., sedež: Smolnik 17, 2342
Ruše, pod vložno št. 1/00455/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5034060
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Urbančič Marjan, razrešen 30. 6.
1996; direktorica Nalič Cvetka, Ruše, Be-
zenska pot 4, imenovana 1. 7. 1996, lahko
sklene posle glede razpolaganja z nepre-
mičninami, njihovim delom ali o obremeni-
tvi nepremičnin, prevzemanju jamstev ter
po naravi podobnih poslov le na podlagi
predhodnega soglasja organa upravljanja
ustanovitelja. Organ upravljanja ustanovi-
telja lahko s posebnim sklepom veže skleni-
tev posameznih vrst poslov na svoje pred-
hodno soglasje.

Rg-106640

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00744 z dne 7. 4. 1997
pri  subjektu  vpisa  DOM  DR.  JOŽETA

POTRČA POLJČANE, p.o., sedež: Zgor-
nje Poljčane 1, 2319 Poljčane, pod vložno
št. 1/00236/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v javni zavod, spre-
membo naslova, imena ustanovitelja, dejav-
nosti, zastopnikov ter omejitev pooblastil
zastopnika in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5050723
Firma: DOM DR. JOŽETA POTRČA

POLJČANE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2319 Poljčane, Potrčeva ulica 1
Ustanovitelji: Vlada Republike Sloveni-

je, Ljubljana, Gregorčičeva 20. vstop 6. 5.
1993; odgovornost: ne ostalo

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Blažič
Štefanija, razrešena 26. 12. 1990 kot na-
mestnica direktorja; direktor Težak Jože,
razrešen 30. 6. 1995; direktorica Polanec
Cvetka, Laporje, Hošnica 41, imenovana 1.
7. 1995, zastopa zavod brez omejitev za 4-
letni mandat; Drozg Jožica, Poljčane, Ulica
Erne Starovasnik 36, imenovana 1. 7. 1995,
zastopa zavod kot strokovni vodja brez ome-
jitev za 4-letni mandat.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997: 85121
Osnovna zdravstvena dejavnost; 85122 Spe-
cialistična ambulantna dejavnost; 85141 Sa-
mostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne
oblike zdravljenja; 85143 Druge zdravstve-
ne dejavnosti, d.n.; 85311 Dejavnost domov
za starejše; 85315 Druge oblike institucio-
nalnega varstva; 85324 Druge socialne de-
javnosti.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti za-
voda, ki so povezane z izvajanjem javne
službe, do višine premoženja, s katerim za-
vod upravlja.

Rg-106641

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00910 z dne 7. 4. 1997 pri
subjektu vpisa HIDROGEA, inženiring za
vodno gospodarstvo Maribor, d.o.o., se-
dež: Glavni trg 5, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/00799/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, družbeni-
kov, imena družbenika in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5066000
Firma: HIDROGEA, Inženiring za vod-

no gospodarstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: HIDROGEA, d.o.o.
Ustanovitelji: INŠTITUT ZA GEOLO-

GIJO, GEOTEHNIKO IN GEOFIZIKO, p.o.,
Ljubljana, Dimičeva 14, vstop 20. 12. 1989,
vložek 560.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; VODNOGOSPODARSKO PODJETJE
DRAVA PTUJ, p.o., Ptuj, Žnidaričevo na-
brežje 11, vstop 29. 12. 1989, vložek 560.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; HIDRO KO-
PER PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO IN
VODNO GOSPODARSTVO, p.o., Koper,
Ferrarska 10, vstop 29. 12. 1989, vložek
560.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
VODNOGOSPODARSKO PODJETJE HI-
DROTEHNIK LJUBLJANA, p.o., Ljublja-
na, Slovenčeva 95, vstop 29. 12. 1989, vlo-
žek 560.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; HIDROINŽENIRING, ORGANIZACIJA
ZA PROJEKTIRANJE IN IZVEDBO INŽE-
NIRINGA, HIDROTEHNIČNIH OBJEK-
TOV, ČISTILNIH NAPRAV IN DRUGIH

NIZKIH GRADENJ, d.o.o., Ljubljana, Slo-
venčeva 95, vstop 29. 12. 1989, vložek
560.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
VGP HIDROING, PODJETJE ZA PRO-
JEKTNO-IZVAJALSKI INŽENIRING S
PODROČJA HIDROGRADENJ, d.o.o., Ma-
ribor, Ljubljanska 9, vstop 29. 12. 1989, vlo-
žek 560.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; VODNOGOSPODARSKO PODJETJE
KRANJ, p.o., Kranj, Ulica Mirka Vadnova
5, vstop 29. 12. 1989, vložek 560.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; VODNOGO-
SPODARSKO PODJETJE MURA, Murska
Sobota, Ciril Metodova 32, vstop 29. 12.
1989, vložek 560.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; PUV NIZKE IN VODNE
GRADNJE CELJE, d.d., Celje, Lava 11,
vstop 29. 12. 1989, vložek 560.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; VODNOGO-
SPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO,
p.o., Novo mesto, Trdinova 23, vstop 29. 12.
1989, vložek 560.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; VODNOGOSPODARSKO POD-
JETJE SOČA. p.o., Nova Gorica, Industrij-
ska cesta 2, Kromberk, vstop 29. 12. 1989,
vložek 560.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; VODNOGOSPODARSKI BIRO MA-
RIBOR, p.o., Maribor, Glavni trg 19c, vstop
29. 12. 1989, vložek 280.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; VODNOGOSPODAR-
SKI INŠTITUT LJUBLJANA, Ljubljana,
Hajdrihova 28, vstop 29. 12. 1989, vložek
280.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZ-
ISKAVE LJUBLJANA, Ljubljana, Hajdriho-
va 28, vstop 8. 6. 1995, vložek 280.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-106642

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00356 z dne 4. 4. 1997 pri
subjektu vpisa MAJAAL, proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., se-
dež: Ruperče 1, 2231 Pernica, pod vložno
št. 1/05281/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova družbe, dejav-
nosti, akta o ustanovitvi in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5597889
Sedež: 2231 Pernica, Ruperče 10
Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
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nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 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 sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;

5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-

raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-106644

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00235 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa VALUTA, družba za revi-
zijo,  d.o.o.,  sedež:  Strossmayerjeva  13,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/03449/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5450284
Osnovni kapital: 2,252.000 SIT
Ustanovitelja: Kolenc Franc, Maribor,

Keleminova 3, vstop 24. 1. 1991, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šiker Jelka, Maribor, Pod gradiščem 7, vstop
31. 1. 1997, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

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

Rg-106645

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00131 z dne 3. 4. 1997 pod
št. vložka 1/10133/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189484
Firma: PALOMA PIS, družba za pro-

izvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PALOMA PIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2214 Sladki Vrh, Sladki Vrh 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: PALOMA, sladkogorska

tovarna papirja, d.o.o., Sladki Vrh, Sladki
Vrh 1, vstop 12. 12. 1996, vložek 1,350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Občina
Šentilj, Šentilj v Slovenskih goricah, Šentilj
69, vstop 12. 12. 1996, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petrov Franc, Ceršak, Selnica ob
Muri 173, imenovan 13. 12. 1996, zastopa
družbo od 13. 12. 1996 do 13. 12. 1997 z
omejitvami pri: pridobivanju, odtujitvi ali
obremenitvi nepremičnin ali drugih sred-
stev, če to ni že izrecno opredeljeno v let-
nem programu dela; najemanju posojil in
kreditov, ki presegajo 50 % osnovnega ka-
pitala, kakor tudi dajanje takih posojil ali



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 72 – 27. XI. 1997 Stran 5757

poroštev; sklepanju zakupnih pogodb gle-
de lastnih ali tujih sredstev; prenosu kakr-
šnihkoli družbenih pravic na druge; izpla-
čevanju predujmov na račun udeležbe pri
dobičku; podeljevanju prokure in neome-
jenih pooblastil.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 4521 Splošna gradbena dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 7470
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7511 Dejavnost uprave;
85325 Dejavnost invalidskih podjetij; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-106646

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00819 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa HAJLU, prevozništvo, tr-
govina in storitve, d.o.o., sedež: Vrbanska
18, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/08337/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanovitelja, dejavnosti,
zastopnika in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5773857
Ustanovitelj: Hajdinjak Alojz, izstop 14.

6. 1996; Hajdinjak Alojz, Maribor, Vrban-
ska 18,, vstop 14. 6. 1996, vložek 1,637.850
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hajdinjak Alojz, razrešen 14. 6. 1996
in ponovno imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997: 4521
Splošna gradbena dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-106650

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00365 z dne 28. 3. 1997
pri subjektu vpisa ANCHI INŽENIRING,
projektiranje, izvajanje in nadzor v grad-

beništvu, d.o.o., sedež: Spodnja Brežnica
2, 2319 Poljčane, pod vložno št. 1/06985/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5682045
Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1997: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2911 Proizvodnja motor-
jev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih čle-
nov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja 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 te-
legrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4020 Oskrba s plina-
stimi gorivi po plinovodni mreži; 40301 Pro-
izvodnja pare in tople vode; 40302 Distri-
bucija pare in tople vode; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev.

Rg-106651

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00300 z dne 1. 4. 1997 pri
subjektu vpisa RIS, univerzalna agencija
za posredovanje marketinških, turistič-
nih in trgovinskih storitvenih dejavnosti,
d.o.o., sedež: Prušnikova ulica 50, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/02006/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, družbenikov, poslovnih deležev,
priimka in naslova družbenice in zastopni-
ce, dejavnosti, družbene pogodbe in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5530024
Firma: RIS, podjetje za trženje in po-

sredovanje, d.o.o.
Ustanovitelja: Stevelić Rade, izstop 21.

1. 1997; Stevelić Ivica, Maribor, Prušniko-
va ulica 50, vstop 27. 12. 1989, vložek
1,225.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Brezovec Aleksandra, Portorož, Liminjan-
ska 8, Lucija, vstop 27. 12. 1989, vložek
275.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Brezovec Aleksandra, imenovana
27. 12. 1989, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-106655

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00007 z dne 2. 4. 1997 pri
subjektu vpisa FISK, finance, programi-
ranje in računovodstvo, d.o.o., sedež: Pre-
šernova ulica 1, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/03273/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, dejavnosti,
družbene pogodbe in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5438420
Firma: FISK, podjetje za posredništvo

in svetovanje, računovodske storitve in
trgovino, d.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1997: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
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na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom;  5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti;  7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pod ši-
fro K 74.12 ne sme družba opravljati revi-
zijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-106656

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00055 z dne 1. 4. 1997 pri
subjektu vpisa IZBOR, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Pirnatova 52, 2341 Pekre-
Limbuš, pod vložno št. 1/01051/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo

sedeža, dejavnosti, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5297869
Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1997: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-

lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro J 67.13 sme družba oprav-
ljati dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-106658

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01518 z dne 9. 4. 1997 pri subjektu
vpisa FILUM, podjetje za proizvodnjo in
prodajo polnjenih žic, d.o.o., sedež: Mari-
borska cesta 45a, 2352 Selnica ob Dravi,
pod vložno št. 1/09846/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenika
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5939801
Ustanoviteljica: Kranjc Bojan, izstop

29. 11. 1996; Žnidaršič Kranjc Alenka, Po-
stojna, Vojkova 12, vstop 29. 11. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.
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Rg-106659

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01037 z dne 4. 4. 1997 pri
subjektu vpisa FILUM, podjetje za pro-
izvodnjo in prodajo polnjenih žic, d.o.o.,
sedež: Mariborska cesta 45a, 2352 Selni-
ca ob Dravi, pod vložno št. 1/09846/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika, zastopnikov, omejitev poob-
lastil zastopnika in akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5939801
Ustanoviteljica: Cajnko Alojz, izstop 26.

4. 1996; Žnidaršič-Krajnc Alenka, Postoj-
na, Vojkova ulica 12, vstop 26. 4. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Cajnko Alojz, Maribor, Štihova ulica 4,
imenovan 1. 6. 1996, brez omejitev zastopa
in predstavlja družbo pri sklepanju pogodb
na področju prodaje in nabave proizvodov
in storitev, povezanih z dejavnostjo družbe,
v vseh ostalih zadevah zastopa in predstav-
lja družbo skupno z direktorjem Bojanom
Krajncem; direktor Krajnc Bojan, Postojna,
Vojkova ulica 12, imenovan 1. 6. 1996, za-
stopa in predstavlja družbo skupno z direk-
torjem Alojzem Cajnkom.

Rg-106660

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00161 z dne 4. 4. 1997 pri
subjektu vpisa PEKARNA JAGER, pod-
jetje za proizvodnjo in prodajo kruha,
peciva in testenin, d.o.o., sedež: Koroška
cesta 24, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00998/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, naslova družbe, na-
slova družbenika in zastopnika, dejavnosti,
zastopnikov, družbene pogodbe in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5292646
Firma: PEKARNA JAGER, družba za

proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kraljeviča

Marka 6
Ustanovitelja: Jager Gregor, Zgornja

Kungota, Kozjak nad Pesnico 11b, vstop
13. 10. 1989, vložek 35,185.391,35 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ročnik Andreja,
Maribor, Teplyevo naselje 5, vstop 13. 10.
1989, vložek 35,185.391,35 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni  za zastopanje: di-
rektor Jager Gregor, imenovan 13. 10.
1989, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Ročnik Andreja, imenovana 30. 1.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering).

Rg-106663

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01525 z dne 4. 4. 1997 pri
subjektu vpisa M.RAST, družba za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Tovarniška 51, 2342 Ruše, pod vlož-
no št. 1/09584/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova družbe,
družbenikov, dejavnosti in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5901103
Sedež: 2342 Ruše, Ulica Ruške čete 9
Ustanovitelj: Zorko Štefan, izstop 20. 11.

1996; Andrejašič Nevenka, izstop 20. 11.
1996; Kocutar Roman, izstop 20. 11. 1996;
Andrejašič Branko, Ruše, Ulica Ruške čete
9, vstop 20. 11. 1996, vložek 1,550.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-106664

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00070 z dne 27. 3. 1997
pri subjektu vpisa SKLADIŠČNO TRAN-
SPORTNI IN TRGOVINSKI CENTER
MARIBOR, d.d., sedež: Tržaška cesta 53,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/00384/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
povečanju osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5077079
Osnovni kapital: 1.143,558.000 SIT

Rg-106668

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00702 z dne 2. 4. 1997 pri subjektu
vpisa MAVI-M, trgovina, storitve, posred-
ništvo, d.o.o., sedež: Pod vinogradi 53, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09507/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, osnovnega kapitala, dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5888913
Firma:  MAVI-M,  trgovina,  storitve,

proizvodnja, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,800.000 SIT
Ustanovitelji: Terboča Dušan, Maribor,

Pod vinogradi 53, vstop 3. 3. 1995, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Krajnc Drago, Maribor, Borštnikova 69,
vstop 3. 3. 1995, vložek 1,600.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; MAVI, d.o.o.,
Kranj, Juleta Gabrovška 34, vstop 3. 3. 1995,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1995: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.

Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1997: 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Dejavnost, izbrisana dne 2. 4. 1997: 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše ra-
zen orožja in streliva.

Rg-106675

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00837 z dne 14. 3. 1997 pri
subjektu vpisa PROBANKA, d.d., sedež:
Gosposka ulica 23, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/03499/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča člane upravnega odbora in
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5459702
Člani nadzornega sveta: Bobek Samo,

Borec Vinko, Chrysanthakis Dora, Redjko
Andrej in Smole Jože, vsi vstopili 31. 5.
1996.

Člani upravnega odbora: De Costa Petan
Ada, Filipič Drago, Glaser Roman, Grujič
Peter, Kramberger Stanislav, Kurež Stani-
slav, Lokar Aleš, Špindler Stane in Šubelj
Nevenka, vsi imenovani 31. 5. 1996.

Rg-106676

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01183 z dne 8. 4. 1997 pri
subjektu vpisa FILUM, podjetje za pro-
izvodnjo in prodajo polnjenih žic, d.o.o.,
sedež: Mariborska cesta 45a, 2352 Selni-
ca ob Dravi, pod vložno št. 1/09846/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5939801
Ustanovitelj: Žnidaršič-Krajnc Alenka,

izstop 30. 8. 1996; Kranjc Bojan, Postojna,
Vojkova 12, vstop 30. 8. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-106678

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00781 z dne 10. 4. 1997 pri
subjektu vpisa PREVENT-HALOG, avto-
konfekcija, d.o.o., sedež: Obrtna ulica b.
št., 2230 Lenart v Slovenskih goricah, pod
vložno št. 1/09738/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov s
temile podatki:

Matična št.: 5928486
Ustanovitelja: HALOG HANDEL +

LOGISTIK GMBH, izstop 17. 6. 1996; TBP
TOVARNA BOVDENOV IN PLASTIKE,
d.d., Lenart v Slovenskih goricah, Industrij-
ska 8, vstop 30. 9. 1995, vložek 200.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Nijaz Ha-
stor, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, Di-
mitrije Tucoviča 5, vstop 17. 6. 1996, vlo-
žek 1,800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-106679

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00203 z dne 10. 4. 1997 pri
subjektu vpisa MOR, inženiring, projekti-
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ranje in trgovina, d.o.o., sedež: Zagrebška
20, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/05548/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naslova firme, dejavnosti,
zastopnikov, družbene pogodbe in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5609178
Sedež: 2000 Maribor, Mlinska ulica 24
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Maček Oto Rajko, Maribor, Antoličiče-
va 20, imenovan 27. 2. 1992, zastopa druž-
bo brez omejitev; prokuristka Maček Bar-
bara, Maribor, Antoličičeva 20, imenovana
14. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila.

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

Rg-106681

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00347 z dne 14. 4. 1997 pri
subjektu vpisa KUPOLA, podjetje za grad-
njo, proizvodnjo, investicije, inženiring in
trgovino, d.o.o., sedež: Valvasorjeva 6,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/09494/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova družbe s temile podatki:

Matična št.: 5891434
Sedež: 2000 Maribor, Zrkovska cesta

110a

Rg-106682

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00348 z dne 14. 4. 1997 pri
subjektu vpisa KREPFL, trgovina in pro-
met, d.o.o., sedež: Zlatoličje 32b, 2205
Starše, pod vložno št. 1/04028/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, dejavnosti, družbene pogodbe in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5496462
Firma:  KM-KREPFL,  trgovina,  pro-

met, gradbeništvo, turizem in gostinstvo,
d.o.o.

Skrajšana firma: KM-KREPFL, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-

prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-

rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-106683

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00384 z dne 14. 4. 1997 pri
subjektu  vpisa  GEODETSKI  INŽENI-
RING MARIBOR, d.o.o., sedež: Prešer-
nova  1,  2000  Maribor,  pod  vložno  št.
1/01157/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naslova družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5303176
Sedež: 2000 Maribor, Gosposvetska ce-

sta 29

Rg-106687

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00562 z dne 11. 4. 1997 pri subjek-
tu vpisa URŠKA, trgovsko storitveno pod-
jetje, d.o.o., sedež: Heroja Staneta 14, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/05346/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, naslova ustanoviteljice in za-
stopnice, dejavnosti, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5597544
Ustanoviteljica: Pukšič Renata, Miklavž

na Dravskem polju, Cesta ob gramoznici 30
Rogoza, vstop 19. 3. 1992, vložek 1,542.224
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štraus Iz-
tok, izstop 29. 4. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pukšič Renata, imenovana 19. 3.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
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oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Paki-
ranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-106690

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01507 z dne 14. 4. 1997 pri
subjektu vpisa M.P.P. TAMSTAN, podjet-
je za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/09866/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova, dejavnosti in akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5943523
Sedež: 2000 Maribor, Ljubljanska ce-

sta 27b
Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997: 4030

Oskrba s paro in toplo vodo; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-106697

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00243 z dne 18. 4. 1997 pri
subjektu vpisa MONTYOIL, družba za tr-
govino in posredovanje, d.o.o., sedež:
Zgornji Duplek 9a, 2241 Spodnji Duplek,
pod vložno št. 1/10003/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5981123
Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997: 6024

Cestni tovorni promet.

Rg-106700

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00684 z dne 15. 4. 1997
pri subjektu vpisa POVRTNINA, trgovi-
na, proizvodnja, storitve, d.d., sedež: Tr-
žaška cesta 33, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01130/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine z
dne 10. 6. 1996, spremembo dejavnosti, za-
stopnikov in tipa zastopnika ter spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5110939
Oseba, pooblaščena za zastopanje: An-

tolič Emil, razrešen 13. 6. 1996 kot pred-
sednik uprave; član uprave Benič Zorislav,
razrešen 13. 6. 1996; direktorica Sterniša
Blanka, Maribor, Partizanska cesta 53, ime-
novana 13. 6. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Milosavljevič
Dragiša, Zalokar Branko, Kecman Dušan in
Kranjc Tone, vsi vstopili 10. 6. 1996; Kelc
Henrik in Kos Damijan, vstopila 7. 11. 1995
ter Krajnc Milena, Černel Lizika in Panik-
var Kristina, izstopile 10. 6. 1996.

Dejavnost, izbrisana dne 15. 4. 1997:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.

Rg-106702

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01337 z dne 13. 3. 1997
pri subjektu vpisa KOVINOMETAL, pro-
izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., se-
dež: Ulica talcev 15, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/08069/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5888999

Ustanovitelj: Vodopija Breda, izstop 18.
11. 1996; Potočnik Anton ml., Zgornja Pol-
skava, Ulica Pohorskega bataljona 45a,
vstop 18. 11. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-106704

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00321 z dne 7. 4. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA STAR-
ŠE, p.o., sedež: Starše 5, 2205 Starše, pod
vložno št. 1/00191/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo imena zavoda,
skrajšano ime zavoda, spremembo ustano-
vitelja, dejavnosti, omejitev pooblastil za-
stopnika in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5085314
Firma: OSNOVNA ŠOLA STARŠE
Skrajšana firma: OŠ STARŠE
Ustanovitelj: Občina Maribor, izstop 31.

12. 1996; Občina Starše, Starše, Starše 93,
vstop 1. 1. 1997, vložek 41,287.000 SIT,
odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Duh Franjo, Maribor, Ulica heroja
Staneta 10, imenovan 1. 1. 1997, zastopa
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997: 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-
nje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobra-
ževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti za-
voda omejeno subsidiarno do vrednosti sred-
stev, s katerimi upravlja zavod.

Rg-106705

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00170 z dne 1. 4. 1997 pri
subjektu vpisa AJA CENTER, podjetje za
trgovino in organizacijo prireditev, d.o.o.,
sedež: Pasterkova ulica 3, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/07069/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
družbe, dejavnosti, akta o ustanovitvi in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5690412
Sedež: 2000 Maribor, Židovska ulica 12
Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1997: 15811

Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
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drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 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; 5522
Storitve kampov; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85324
Druge socialne dejavnosti.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-106708

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01175 z dne 14. 4. 1997
pri  subjektu  vpisa  RAUSCHER  &  CO,
VERBANDSTOFF UND WATTEFABRI-
KEN GMBH, Schonau/Triesting, Kirc-
hengasse 17, Austrija, Podružnica:
RAUSCHER & CO., povoji in izdelki iz
vate, sedež: Majeričeva 3, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09143/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova,
dejavnosti in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5845297
Sedež: 2000 Maribor, Zupančičeva uli-

ca 4
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sa-

gadin Igor, razrešen 1. 10. 1996; Dugi Da-
niel, Maribor, Župančičeva ulica 4, imeno-
van 1. 10. 1996, zastopa družbo kot poslo-
vadja in je upravičen za vsa pravna dejanja,
ki spadajo v pravno dejavnost podružnice,
razen za odsvajanje in obremenjevanje ne-
premičnin, za kar mora biti posebej poob-
laščen.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja.

Pod šifro G 51.18 ne sme podružnica
opravljati posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov.

Rg-106710

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00270 z dne 4. 4. 1997 pri
subjektu  vpisa  GEMAG-CENTER,  inte-
lektualne storitve, d.o.o., sedež: Gregor-
čičeva 29a, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/07812/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, družbenikov, de-
javnosti, zastopnikov in pooblastil zastop-
nika, naslova družbenice in zastopnice,
družbene pogodbe in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5735807
Ustanovitelji: GEMAG, d.o.o., Maribor,

Gregorčičeva 29a, vstop 31. 3. 1992, vložek

302.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Grgić Nevenka, Kamnica, Na Jelovcu 25,
vstop 31. 3. 1992, vložek 437.900 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Koren Vojko, Ma-
ribor, Gunduličeva ulica 25, vstop 10. 3.
1997, vložek 256.700 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Arko Boris, Maribor, Šarhova
ulica 41, vstop 10. 3. 1997, vložek 256.700
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krznarič
Ratimir, Maribor, Za gradom 10, vstop 10.
3. 1997, vložek 256.700 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direk-
torica Grgić Nevenka, imenovana 10. 3.
1997, zastopa družbo samostojno z omeji-
tvami, da ne more brez soglasja skupščine
sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se
nanašajo na pridobivanje ali obremenitev ne-
premičnine ali drugih sredstev, če to ni že
izrecno opredeljeno v letnem programu dela,
izvajanje investicijskih del in najemanje po-
sojil in kreditov, ki presegajo tolarsko proti-
vrednost 30.000 DEM, kakor tudi dajanje
takih posojil ali poroštev, sklepanje zakup-
nih ali najemnih pogodb glede lastnih ali
tujih sredstev, prenos kakršnihkoli družbe-
nih pravic na druge, podeljevanje prokure in
neomejenih pooblastil ter izdajo predlogov
za prenehanje družbe; prokurist Grgić Dra-
gan, imenovan10. 3. 1997; prokurist Koren
Vojko, imenovan 10. 3. 1997; prokurist Arko
Boris, imenovan 10. 3. 1997; prokurist Krz-
narič Ratimir, imenovan 10. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422

Drugo izobraževanje, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati 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-106712

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00109 z dne 4. 4. 1997 pri
subjektu vpisa BIS-MARK, proizvodnja,
trgovina, posredništvo in storitve, d.o.o.,
sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09723/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov in tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5925100
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Nabil Fahmy Abdel Shahid, Buch-
holz, ZR Nemčija, Hasen Kamp 10, imeno-
van 21. 1. 1997; prokurist Vadlja Vlado,
razrešen 21. 1. 1997; direktor Podgoršek
Silvo, Maribor, Koroška cesta 116, imeno-
van 10. 6. 1996, potrebuje predhodno so-
glasje ustanovitelja za sklepanje vseh po-
slov, ki presegajo 1,000.000 DEM v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije.

Rg-106714

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00209 z dne 4. 4. 1997 pod
št. vložka 1/10134/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122584
Firma: WK PROFIL, trgovina in po-

sredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: WK PROFIL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2341 Limbuš, Limbuška cesta 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Walter Heinz, Mellach

8072, Avstrija, Mellach 122, vstop 20. 2.
1997, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Likar Saša, Maribor, Karde-
ljeva cesta 69, vstop 20. 2. 1997, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Walter Heinz, imenovan 20. 2. 1997;
direktorica Likar Saša, imenovana 20. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
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letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 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 sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje.

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

Rg-106718

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00367 z dne 10. 4. 1997 pri
subjektu vpisa TENDO, podjetje za sveto-
vanje in storitve na področju računalniš-
tva, d.o.o., sedež: Lavričeva 3, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/07754/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova firme, dejavnosti, akta o ustanovitvi
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5736056
Sedež: 2000 Maribor, Plečnikova ulica 5
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997: 2625

Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-106720

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00378 z dne 10. 4. 1997 pri subjek-
tu vpisa BUSALES, izvozno-uvozno trgov-
sko podjetje, gostinsko in proizvodno  pod-
jetje,  d.o.o.,  sedež:  Prepolje  44, 2205
Starše, pod vložno št. 1/06974/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sede-
ža in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5694078
Sedež: 2000 Maribor, Ptujska cesta 184

Rg-106732

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00737 z dne 15. 4. 1997 pri subjek-
tu vpisa VZGOJNA POSVETOVALNICA
MARIBOR, p.o., sedež: Maistrova ulica 5,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/00438/00
vpisalo v sodni register tega sodišča organi-
ziranje javnega zavoda, spremembo naslova,
imena, skrajšano ime zavoda, spremembo
imena ustanoviteljev, osnovnega kapitala, de-
javnosti, tipa in omejitev zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5050375
Firma:  SVETOVALNI  CENTER  ZA

OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE
MARIBOR

Skrajšana firma: SVETOVALNI CEN-
TER MARIBOR

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2000 Maribor, Tomšičeva uli-

ca 13
Osnovni kapital: 4,757.000 SIT
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor,

Maribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop 5. 9.
1996, vložek 4,757.000 SIT, odgovornost:
ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vernik Herman, Zgornja Ložnica, Vi-
narje 103, imenovan 1. 1. 1997, sklepa po-
godbe in zastopa zavod v pravnem prometu
neomejeno v okviru dejavnosti zavoda; Sor-
šak Srečko, Slovenska Bistrica, Zidanškova
20, imenovan 12. 10. 1994, zastopa kot na-
mestnik direktorja v mejah posebnega poob-
lastila o pravici in obsegu zastopanja in
predstavljanja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1997: 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eskperimentalni razvoj na področju huma-
nistike; 80102 Osnovnošolsko splošno izo-
braževanje; 80103 Dejavnost zavodov za izo-
braževanje otrok z motnjami v razvoju; 8021
Srednješolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Zavod odgovarja za obveznosti v prav-
nem prometu z drugimi z vsemi svojimi
sredstvi.

Rg-106734

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00838 z dne 2. 4. 1997 pri

subjektu vpisa PROING, podjetje za pro-
cesno avtomatizacijo in računalniški in-
ženiring, d.o.o., sedež: Hrastje 55b, 2341
Pekre-Limbuš, pod vložno št. 1/01237/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, družbenikov, poslovnega
deleža, zastopnikov in tipa zastopnika ter
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5304920
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja Jev-

tiča 9
Ustanovitelj: Vek Ivan, izstop 12. 6.

1996; Štumberger Dragan, Maribor, Kletar-
ska 24, vstop 28. 11. 1989, vložek 5,230.849
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vek Ivan, razrešen 18. 6. 1996; di-
rektor Štumberger Dragan, imenovan 18. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-106745

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00376 z dne 21. 4. 1997 pod
št. vložka 1/10148/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189344
Firma: MB-STUDIO 5, CVETNIČ IN

RAKUŠA, podjetje za založništvo, pro-
pagandno fotografijo in grafični inženi-
ring, d.n.o.

Skrajšana firma: MB-STUDIO 5, CVET-
NIČ IN RAKUŠA, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Barvarska ulica 5
Ustanovitelja: Cvetnič Danilo, Maribor,

Barvarska ulica 5, vstop 1. 4. 1997, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Rakuša Ferdinand, Maribor, Hermankova
ulica 3, vstop 1. 4. 1997, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Cvetnič Danilo, imenovan 1. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Rakuša Ferdinand, imenovan 1. 4. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-106747

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00287 z dne 21. 4. 1997
pri  subjektu  vpisa  OSNOVNA  ŠOLA
POHORSKEGA  ODREDA  SLOVEN-
SKA BISTRICA, p.o., sedež: Kopališka 1,
2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/00163/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo imena zavoda, imen usta-
novitelja, osnovnega kapitala, dejavnosti,
zastopnikov in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti  s temile podatki:
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Matična št.: 5087686
Firma:  OSNOVNA  ŠOLA  POHOR-

SKEGA  ODREDA  SLOVENSKA  BI-
STRICA

Osnovni kapital: 270,818.000 SIT
Ustanovitelj: Občina Slovenska Bistri-

ca, Slovenska Bistrica, Kolodvorska cesta
10, vstop 26. 11. 1996, vložek 270,818.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: ravna-
telj Ajdnik Ivo, Slovenska Bistrica, Gortano-
va 9, imenovan 29. 4. 1993, zastopa brez
omejitev; Ostruh Vlado, Slovenska Bistrica,
Tomšičeva 48, imenovan 26. 4. 1995, zasto-
pa kot pomočnik ravnatelja, brez omejitev;
Ulen Janez, Slovenska Bistrica, Cankarjeva
24, imenovan 10. 5. 1996, zastopa kot po-
močnik ravnatelja, brez omejitev; Pučnik-
Ozimič Iva, Slovenska Bistrica, Črešnjevec
103, imenovana 10. 5. 1996, zastopa kot po-
močnica ravnatelja, brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1997: 5551
Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 80102 Osnovnošolsko splo-
šno izobraževanje; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-106748

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00269 z dne 23. 4. 1997 pri subjek-
tu  vpisa  ENDOSAN,  družba  za medna-
rodno trgovino in proizvodnjo, d.o.o., se-
dež: Koroška cesta 95, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10087/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5987113
Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1997: 45330

Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije.

Rg-106749

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01499 z dne 24. 4. 1997 pod
št. vložka 1/10150/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121367
Firma: SATJAM, družba za poslovne

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SATJAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Žol-

garjeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: MAGNAT, inženiring in eko-

nomske sanacije, d.o.o., Slovenska Bistrica,
Žolgarjeva 6, vstop 12. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pipenbaher Jožef, Slovenska Bistri-
ca, Ulica Borisa Kidriča 20, imenovan 12.
12. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1997:
6521 Finančni zakup (leasing); 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-106753

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01402 z dne 16. 4. 1997 pri
subjektu vpisa TRANSNAJ, prevozništvo,
gradbeništvo in trgovina, d.o.o., sedež:
Dragučova 18a, 2231 Pernica, pod vložno
št. 1/07554/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča začetek redne likvidacije, spremem-
bo firme in tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5711878
Firma:   TRANSNAJ,   prevozništvo,

gradbeništvo in trgovina, d.o.o. – v likvi-
daciji

Skrajšana firma: TRANSNAJ, d.o.o. –
v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: likvi-
dacijski upravitelj Najvirt Vilibald, Pernica,
Dragučova 18a, imenovan 21. 10. 1996.

Dne 15. 4. 1997 se vpiše v registrski
vložek 1/7554-00 zaznamba sklepa o pre-
nehanju družbe in začetku redne likvidaci-
je družbe TRANSNAJ, prevozništvo, grad-
beništvo in trgovina, d.o.o., Pernica, ki ga
je sprejel edini družbenik Vilibald Najvirt,
dne 21. 11. 1996.

Rg-106757

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00900 z dne 24. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ADRIANA, trgovska in tu-
ristična agencija, d.o.o., sedež: Ulica he-
roja Zidanška 18, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/02563/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov,
zastopnikov in tipa zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5391563
Ustanovitelj: Jelenko Maksimiljan, iz-

stop 22. 7. 1996; Penič Bojana, izstop 27.
7. 1996; Habjanič Jožek, Starše, Rošnja
8a, vstop 27. 7. 1996, vložek 1,715.920
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jelenko Maksimiljan, razrešen 22. 7.
1996; direktor Habjanič Jožek, imenovan
22. 7. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-106759

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00406 z dne 28. 4. 1997 pri
subjektu vpisa METEORIT, proizvodnja,
inženiring, trgovina in storitve, d.o.o., se-
dež: Glavni trg 17b, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09765/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, poslovnega deleža, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5930707
Osnovni kapital: 7,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gajšek Kristijan, vložek

6,750.000 SIT in Gajšek Marjan, vložek:
750.000 SIT, oba Maribor, Kardeljeva 57,
vstopila 31. 1. 1996, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1997:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij.

Rg-106760

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00031 z dne 28. 4. 1997 pri
subjektu vpisa TRGOAGENT, trgovsko
in posredniško podjetje, p.o., sedež:
Meljska cesta 1/I, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00008/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja, spremembo firme,
organizacijske oblike, osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, tipa
zastopnika in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5006392
Firma: TRGOAGENT, trgovsko, po-

sredniško in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TRGOAGENT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 5,433.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad za razvoj, Ljublja-

na, Kotnikova 28, vstop 20. 11. 1996, vlo-
žek 2,596.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kapitalski sklad, Ljubljana, Mirna uli-
ca 6, vstop 20. 11. 1996, vložek 543.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mirna ulica 6, vstop
20. 11. 1996, vložek 544.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Donža Aleksander, Ma-
ribor, Livadna ulica 8, vstop 20. 11. 1996,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hladnik Mirjana, Maribor, Taborska
ulica 2, vstop 20. 11. 1996, vložek 350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bračič Ma-
rijan, Maribor, Ljubljanska ulica 19b, vstop
20. 11. 1996, vložek 350.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Rous Jože, Maribor, Uli-
ca Šantlovih 47, vstop 20. 11. 1996, vložek
350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hojnik Alojz, Zgornja Polskava, Ogljenšak
20a, vstop 20. 11. 1996, vložek 350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor
Donža Aleksander, imenovan 14. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Hladnik Mirjana, imenovana 8. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1997:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje.

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

Lastninsko preoblikovanje se vpiše na
podlagi soglasja Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo
številka: LP 00601/00255-1996/MR z dne
20. 11. 1996.
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