
Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si

Št.
 25 Ljubljana, sobota 28.3. 1998 ISSN 1318-9182 Leto VIII

Uradne objave
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Republike Slovenije

Sodni register

MARIBOR

Rg-10065
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 95/00339 z dne 19. 12. 1995 pri
subjektu vpisa OTPS, transportne-prodaj-
ne storitve, d.o.o., sedež: Glavni trg 24,
62000 Maribor, pod vložno št.
1/05171/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje družbe z omejeno
odgovornostjo v družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5584639
Firma: OTPS PERKO IN DR., transport-

ne-prodajne storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: OTPS PERKO IN DR.,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Perko Hinko, Maribor, Glav-

ni trg 24, vstop 21. 3. 1995, vložek 6.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premo-
ženjem; Roškar Zlatko, Zgornja Kungota, Zi-
mica 2b, vstop 21. 3. 1995, vložek 2.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Perko Hinko, imenovan 21. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1995:
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
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 popravila
motornih vozil; 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 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 izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-

na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 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; 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger
na srečo; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-22153
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 94/06788 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa GRAFOTON VALTER SKOK,
založniško in izdajateljsko podjetje,
export-import, d.o.o., sedež: Dupleška ce-
sta 5a, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/07916/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje družbe z omejeno od-
govornostjo v družbo z neomejeno odgovor-
nostjo s temile podatki:

Matična št.: 5756502
Firma:  GRAFOTON  VALTER  SKOK,

založniško in izdajateljsko podjetje, ex-
port-import, d.n.o.

Skrajšana firma: GRAFOTON VALTER
SKOK, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Skok Valter, izstop 29. 12.
1994; Skok Majda, vložek 25.000 SIT in
Skok Valter, st., vložek 75.000 SIT, oba iz
Maribora, Dupleška cesta 5a, vstopila
29. 12. 1994, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Skok Majda, razrešena 29. 12.
1994; družbenik Skok Valter, ml., razrešen
29. 12. 1994; družbenik Skok Valter, st.,
imenovan 29. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-103620
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 96/00140 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa VIDAX, podjetje za trženje,
proizvodnjo, poslovni inženiring, go-
stinstvo in druge storitve, d.o.o., sedež:
Ulica Jelenčevih 64, 2341 Pekre-Limbuš,
pod vložno št. 1/02676/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, dejavnosti, družbene pogodbe in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5433452
Ustanovitelji: Vidakovič Stojan, Pekre-Lim-

buš, Ulica Jelenčevih 64, vstop 9. 8. 1990,
vložek 1,320.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Vidakovič Damjan, Pekre-Limbuš,
Ulica Jelenčevih 64, vstop 9. 8. 1990, vlo-
žek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vidakovič Ljudmila, izstop 5. 1. 1996; Vida-
kovič Rudolf, Pekre-Limbuš, Ulica Jelenče-
vih 64, vstop 9. 8. 1990, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini 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 opremo
za motorna vozila; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
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spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Tr-
govina 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 sme druž-
ba opravljati dejavnosti menjalnic in zastav-
ljalnic.

Rg-104678
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00175 z dne 12. 2. 1997 pri
subjektu vpisa POLARA, podjetje za gos-
podarske storitve, proizvodnjo, trgovino
in turizem, d.o.o., sedež: Vinogradniška
pot 24, 2311 Hoče – Razvanje, pod vlož-
no št. 1/02704/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, tipa zastopnikov in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5430739
Osnovni kapital: 1,501.145 SIT
Ustanovitelji: Cenc Jadranka in Cenc Ra-

dovan, oba iz Maribora, Trg Dušana Kvedra
13, vstopila 21. 8. 1990, vložila po 600.458
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Vidovič
Dragutin in Vidovič Bojana, oba iz Razvanja,
Vinogradniška pot 24, vstopila 21. 8. 1990,
vložila po 150.114,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vidovič Dragutin, imenovan 23. 5. 1994,
zastopa družbo posamično, brez omejitev;
direktor Cenc Radovan, imenovan 23. 5.
1994, zastopa družbo posamično, brez ome-
jitev.

Rg-108146
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 96/01551 z dne 5. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa EKONOMSKI INŠTITUT MARI-
BOR, ekonomske raziskave in podjetniš-

tvo, d.o.o., sedež: Razlagova ulica 22,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/03794/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo valute pri osnovnem kapitalu, dejav-
nosti, zastopnikov, akta o ustanovitvi, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5221412
Ustanovitelj: EKONOMSKI CENTER

MARIBOR, TOZD Inštitut za družbeni razvoj,
n.sub.o., Maribor, Razlagova ulica 22, vstop
20. 12. 1990, vložek 7,373.996,60 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Gavez Sonja, Maribor, Vita Kraig-
herja 8, imenovana 24. 12. 1996; direktori-
ca Godina Viljenka, Maribor, Livadna 44, ime-
novana 1. 6. 1993, zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2223 Knjigoveštvo in dode-
lava; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 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 družba-
mi; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-109605
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00522 z dne 2. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa EUROLOGIC, podjetje za trgov-
sko, storitveno, kmetijsko in gostinsko
dejavnosti, d.o.o., sedež: Špengova 41a,
2342 Ruše, pod vložno št. 1/08869/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti, za-
stopnikov, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1189808
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Gajšek Sonja, Pekre-Lim-

buš, Šumenjakova 2, vstop 25. 6. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gajšek Sonja, imenovana 25. 6.
1993, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Petek leon, razrešen 23. 4. 1997 kot
pomočnik direktorice.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0130 Mešano kmetijstvo; 0502 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-109652
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00613 z dne 4. 6. 1997 pri sub-
jektu vpisa MAS/COM, montaža in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Kraigherjeva 19a, 2230
Lenart v Slovenskih goricah, pod vložno
št. 1/03957/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5493404
Firma: MASCOM, montaža in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: MASCOM, d.o.o.
Osnovni kapital: 44,193.223,90 SIT
Ustanovitelja: Nekrep Danica, Lenart v

Slovenskih goricah, Ulica Heroja Lacka 71,
vstop 16. 11. 1990, vložek 21,654.679,70
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zorger Dra-
go, Lenart v Slovenskih goricah, Ulica Hero-
ja Lacka 71, vstop 16. 11. 1990, vložek
22,538.544,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1997: 1120
Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in ze-
meljskega plina, brez iskanja nahajališč;
1596 Proizvodnja piva; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih 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; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in
podobnih posod; 2872 Proizvodnja embala-
že iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
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gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 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 prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstil-
no, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in vozi-
la; 3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja in
popravilo ladij; 3520 Proizvodnja železniških
in drugih tirnih vozil; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč 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, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo 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 do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo 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; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji 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, 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 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 Trgovi-
na 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 iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi 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 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom 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; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina 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 nespeciali-
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, mehkužci;
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 kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no 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, ra-
dijskimi, TV aparati; 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; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na 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 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih 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 na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
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drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
G 52.488 se dopiše: razen orožja in streliva.

Rg-109673
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00466 z dne 5. 6. 1997 pri sub-
jektu vpisa GRADIS, biro za projektiranje
Maribor, p.o., sedež: Lavričeva 3, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/02413/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča pravne po-
sledice lastninskega preoblikovanja, spre-
membo organizacijske oblike, osnovnega ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnika,
tipa in omejitev zastopanja in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5075084
Firma: GRADIS, biro za projektiranje

Maribor, d.o.o.
Skrajšana firma: GRADIS, BP Maribor,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 74,500.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vstop 20. 1.
1997, vložek 7,450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Ko-
lodvorska ulica 15, vstop 20. 1. 1997, vlo-
žek 7,450.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
Ljubljana, Dunajska 160, vstop 20. 1. 1997,
vložek 38,560.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ačanski Elizabeta, Kamnica, Na pro-
du 26, vstop 20. 1. 1997, vložek 630.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ačanski Je-
lenko, Kamnica, Na produ 26, vstop 20. 1.
1997, vložek 310.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ačanski Jerneja, Kamnica, Na
produ 26, vstop 20. 1. 1997, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ačanski Milenko, Kamnica, Na produ 26,
vstop 20. 1. 1997, vložek 100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ačanski Vukašin,
Kamnica, Na produ 26, vstop 20. 1. 1997,
vložek 2,480.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Bevc Marjan, Hrastnik, Trg Franca
Kozarja 7, vstop 20. 1. 1997, vložek
210.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bombek Gabrijela, Maribor, Staneta Severja
14, vstop 20. 1. 1997, vložek 470.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bombek Vesna,
Spodnji Duplek, Zgornji Duplek 36a, vstop
20. 1. 1997, vložek 250.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Bregar Štefanija, Mari-
bor, Bezenškova 73, vstop 20. 1. 1997, vlo-
žek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Cimperšek Marjeta, Ljubljana, Petroviče-
va 7, vstop 20. 1. 1997, vložek 250.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Drobež Jo-
že, Trbovlje, Trg Franca Fakina 41, vstop
20. 1. 1997, vložek 420.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Đurić Branko, Maribor,
Ulica Šercerjeve brigade 9, vstop 20. 1.
1997, vložek 360.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Djurić Danijela, Maribor, Ulica
Šercerjeve brigade 9, vstop 20. 1. 1997,

vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Djurić Darko, Maribor, Ulica Šercerje-
ve brigade 9, vstop 20. 1. 1997, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fortić Alenka, Maribor, Cesta proletarskih
brigad 55, vstop 20. 1. 1997, vložek
350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fras Marjeta, Ljubljana, Celovška cesta 99c,
vstop 20. 1. 1997, vložek 400.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Gojić Stojanka,
Ljubljana, Mislejeva 3, vstop 20. 1. 1997,
vložek 250.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Goznik Stanislav, Ptuj, Rimska ploščad
4, vstop 20. 1. 1997, vložek 970.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Keršič Eva, Ho-
če, Čobečeva ulica 6, vstop 20. 1. 1997,
vložek 550.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Keršič Matjaž, Hoče, Čobečeva ulica
6, vstop 20. 1. 1997, vložek 100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Koren Peter, Ma-
ribor, Gajštova 22, vstop 20. 1. 1997, vlo-
žek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Korpar Borut, Maribor, Dogoška ulica 94,
vstop 20. 1. 1997, vložek 100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Korpar Ljubo, Ma-
ribor, Dogoška ulica 94, vstop 20. 1. 1997,
vložek 920.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Korpar Marija Cvetka, Ptuj, Pivkova
15a, vstop 20. 1. 1997, vložek 30.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Korpar Zlatka,
Maribor, Dogoška ulica 94, vstop 20. 1.
1997, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Košti Irena, Križevci pri Ljutome-
ru, Križevci 34a, vstop 20. 1. 1997, vložek
250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kotnik Radovan, Ljubljana, Kvedrova 3, vs-
top 20. 1. 1997, vložek 350.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kraigher Alenka,
Ljubljana, Poljanska 19, vstop 20. 1. 1997,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kraigher Alja, Ljubljana, Poljanska 19,
vstop 20. 1. 1997, vložek 100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kraigher Tina, Ljub-
ljana, Poljanska 19, vstop 20. 1. 1997, vlo-
žek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kraigher Zora, Ljubljana, Staničeva ulica
14, vstop 20. 1. 1997, vložek 400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kraigher Zoran,
Ljubljana, Poljanska 19, vstop 20. 1. 1997,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Krajnc Metod, Slovenska Bistrica,
Travniška ulica 32, vstop 20. 1. 1997, vlo-
žek 670.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kristanič Peter, Maribor, Gosposvetska
33, vstop 20. 1. 1997, vložek 350.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Menart Jernej,
Ljubljana, Luize Pesjakove 22, vstop 20. 1.
1997, vložek 420.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Miralem Edib, Maribor, Vodnikov
trg 6, vstop 20. 1. 1997, vložek 310.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Miralem Hil-
da, Maribor, Vodnikov trg 6, vstop 20. 1.
1997, vložek 400.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Oman Janja, Ljubljana, Na dolih
39, vstop 20. 1. 1997, vložek 100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Oman Katarina,
Ljubljana, Na dolih 39, vstop 20. 1. 1997,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Oman Matej, Ljubljana, Na dolih 39,
vstop 20. 1. 1997, vložek 300.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ostroško Štefan,
Videm pri Ptuju, Pobrezje 103a, vstop 20. 1.
1997, vložek 250.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Perhavec Jasna, Maribor, Ulica
talcev 3, vstop 20. 1. 1997, vložek 310.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Supič Va-

nja, Ruše, Kolodvorska 42, vstop 20. 1.
1997, vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Štrafela Drago, Hajdina, Skroba
40a, vstop 20. 1. 1997, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šušteršič
Borut, Maribor, Majarjeva ulica 1, vstop
20. 1. 1997, vložek 360.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Štok Edvard, Ljubljana,
Brilejeva 9, vstop 20. 1. 1997, vložek
350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tili Mirko, Ptuj, Podvinci 39b, vstop 20. 1.
1997, vložek 310.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Tiršek Nataša, Ljubljana-Šentvid,
Tacenska cesta 114, vstop 20. 1. 1997,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Veber Elizabeta, Maribor, Framska 9,
vstop 20. 1. 1997, vložek 350.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Veber Franc, Mari-
bor, Framska 9, vstop 20. 1. 1997, vložek
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Veber Tadej, Maribor, Framska 9, vstop
20. 1. 1997, vložek 220.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Veršnak Karl, Kamnica,
Na produ 11, vstop 20. 1. 1997, vložek
160.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Završki Jože, Maribor, Bezenškova ulica 76,
vstop 20. 1. 1997, vložek 400.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Završki Marko, Ma-
ribor, Bolgarska 7, vstop 20. 1. 1997, vlo-
žek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Zupanc Diana, Kamnica, Pod hribom 1,
vstop 20. 1. 1997, vložek 480.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Zupančič Andrej,
Maribor, Leona Zalaznika 30, vstop 20. 1.
1997, vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Žnidarič Janez Andrej, Kamnica,
Na produ 15, vstop 20. 1. 1997, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žnidarič Hedvika, Kamnica, Na produ 15,
vstop 20. 1. 1997, vložek 190.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Ačanski Vukašin, imenovan 20. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Korpar Ljubo, imenovan 20. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Kraig-
her Zoran, imenovan 20. 1. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 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 stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
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dročju tehnologije; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in 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; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo števil-
ka LP 00825/00809-1997/AK z dne 14. 4.
1997.

Rg-110888
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00777 z dne 11. 7. 1997 pod št.
vložka 1/10203/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1195107
Firma: BEGIĆ & CO., trgovina in po-

sredništvo, d.n.o.
Skrajšana firma: BEGIĆ & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Razlagova uli-

ca 22
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Begić Enes in Begić Meri-

ma, oba Lopare, Bosna in Hercegovina, Ko-
raj bb., vstopila 17. 3. 1997, vložila po
1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Begić Enes, imenovan 17. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Begić Merima, imenovana 17. 3. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1997:
1721 Tkanje preje bombažnega tipa; 1722
Tkanje preje tipa volnene mikanke; 1723
Tkanje preje tipa volnene česanke; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valja-
nje kovin; prašna metalurgija; 28511 Galva-
nizacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 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; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini 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 opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega 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; 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, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina 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 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 de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo 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 industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-

skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
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, mehkužci;
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 kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no 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, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
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 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; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se do-
piše: razen orožja in streliva.

Rg-113059
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00934 z dne 24. 9. 1997 pri
subjektu vpisa VPO, podjetje za varovanje
premoženja in oseb, posredništvo, stori-
tve in trgovino, d.o.o., sedež: Ljubljanska
15a, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/04646/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, omeji-
tev zastopnikov, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5568196
Osnovni kapital: 1,520.540 SIT
Ustanovitelji: Tretjak Branko, Radlje ob

Dravi, Suhi vrh 61, vstop 5. 5. 1993, vložek
11.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kelc Karl, Maribor, Ljubljanska 17b, vstop
7. 3. 1997, vložek 759.540 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Škofič Robert, Maribor,
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Ljubljanska 94b, vstop 7. 3. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Tretjak Branko, imenovan 17. 3. 1997,
pravne posle v skupni vrednosti nad 100.000
SIT lahko sklepa le s soglasjem skupščine;
prokurist Kelc Karl, imenovan 5. 5. 1993;
prokurist Škofič Robert, imenovan 17. 3.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1997:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 02010 Gozdarstvo;
02020 Gozdarske storitve; 05010 Ribištvo;
05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 11200
Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in ze-
meljskega plina, brez iskanja nahajališč;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 18230 Proizvodnja spodnjega
perila; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 19200 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 19300 Proizvodnja obutve; 22100 Iz-
dajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22150
Drugo založništvo; 22230 Knjigoveštvo in
dodelava; 22240 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 36610 Pro-
izvodnja bižuterije; 36630 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacij-
ska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal
in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska
dela; 45450 Druga zaključna gradbena de-
la; 45500 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na 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 debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 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 materia-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, spe-

cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471

Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740
Druga popravila, d.n.; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55301 Dejavnost
restavracij 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; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 63230 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
63300 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 64120 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 65210 Finančni
zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 71320 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 71330 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74600 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost; 74820
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.;
92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92120 Distribucija filmov in videofilmov;
92130 Kinematografska dejavnost; 92200
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Radijska in televizijska dejavnost; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje šport-
nih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa;
93040 Pogrebne storitve; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
J 67.130 sme družba opravljati dejavnosti
menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod
šifro K 74.140 ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci; pri dejavnosti pod šifro K
74.600 sme družba opravljati dejavnosti va-
rovanja; pri dejavnosti pod šifro O 92.711
sme družba opravljati samo igre na srečo, ki
se občasno prirejajo v okviru kulturnega,
športnega ali zabavnega programa priredite-
lja in kjer skupna vrednost srečk ne presega
500.000 SIT.

Rg-113068
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01076 z dne 1. 10. 1997 pod št.
vložka 1/10236/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1195395
Firma: MGM, MOHORKO & MOHORKO,

storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: MGM, MOHORKO &

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

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Šercerje-

ve brigade 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Mohorko Cvetko in Mogor-

ko Brigita, oba iz Maribora, Ulica Šercerjeve
brigade 9, vstopila 13. 5. 1997, vložila po
1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Mohorko Cvetko, imenovan 13. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Mohorko Brigita, imenovana 13. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1997:
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 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 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 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-

mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sveto-
vanje 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 račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnost; pri de-
javnosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-113080
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 96/01006 z dne 11. 9. 1997 pri
subjektu vpisa METALNA MARIBOR, stro-
jegradnja, konstrukcije, montaža in stori-
tve, d.d., sedež: Zagrebška 20, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/00480/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5036011
Člani nadzornega sveta: Vran Andreja,

vstop 26. 7. 1996; Nemec Valter, izstop
26. 7. 1996; Pihler Alojz, vstop 26. 7. 1996;
Ivanovič Bogdan in Pacher Leopold, izstopi-
la 26. 7. 1996 ter Prošek Milan, Kljun Dali-
bor, Lapuh Vinko in Šoster Adolf, vstopili
26. 7. 1996.

Rg-113081
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00061 z dne 15. 9. 1997 pri
subjektu vpisa METALNA MARIBOR, stro-
jegradnja, konstrukcije, montaža in stori-
tve, d.d., sedež: Zagrebška 20, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/00480/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta in predložitev zapisni-
ka skupščine delniške družbe z dne 20. 1.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5036011
Člani nadzornega sveta: Vran Andreja, iz-

stop 20. 1. 1997; Pihler Alojz, Prošek Mi-
lan, Kljun Dalibor, Lapuh Vinko in Šoster
Adolf, vstopili 26. 7. 1996 ter Ravnik Marko,
vstop 20. 1. 1997.

Rg-113105
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01181 z dne 11. 9. 1997 pri
subjektu vpisa STUDIO MIŠELA, storitve-
no podjetje, d.o.o., sedež: Rožna 5, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/01720/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, naslova firme, osnovnega kapitala, de-
javnosti, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5361869
Firma: STUDIO MIŠELA, podjetje za po-

sredništvo in storitve, d.o.o.
Sedež:  2000  Maribor,  Tržaška  ce-

sta 37a
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Kolarič Natalija, Maribor,

Rožna ulica 5, vstop 5. 3. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1997:
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 materia-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51510 Trgovina na debelo
s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Trgo-



Stran 2664 / Št. 25 / 28. 3. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92340 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92720 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-113110
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01238 z dne 11. 9. 1997 pri
subjektu vpisa SLIKAR, podjetje za sli-
karstvo, pleskarstvo, trgovino in inženi-
ring, d.d., sedež: Prešernova 26a, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00910/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov in članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5094607
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Herženjak Štefan, Pesnica pri Mariboru,
Doljna Počehova 16b, imenovan 16. 7.
1997, s soglasjem nadzornega sveta sklepa
naslednje posle; o nakupu in prodaji deležev
v drugih družbah; o nakupu, prodaji ali obre-
menitvi nepremičnin; o ustanovitvi in prene-
hanju podružnic; o naložbah, ki so posamič-
no višje od 2,000.000 tolarjev; o najetju po-
sameznega posojila v znesku nad 5,000.000
tolarjev, oziroma v letni višini nad
10,000.000 tolarjev; o prevzemu poroštva
za posojila, ki niso v okviru običajnega poslo-
vanja; o podelitvi prokure; prokuristka Be-
drač Tanja, Hajdina, Zgornja Hajdina 9, ime-
novana 16. 7. 1997.

Člani nadzornega sveta: Bedrač Tanja,
Janžek Alfred in Kurnik Franc, izstopili 10. 7.
1997; Letonja Vojko, Pušnik Edvard, Papič
Darja, Žugelj Karl, Babšek Anton in Janžek
Alfred, vsi vstopili 10. 7. 1997 ter Vimer Ma-
rija, izstop 10. 7. 1997.

Rg-113115
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01231 z dne 15. 9. 1997 pri
subjektu vpisa VOLGA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Partizanska cesta 6, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09531/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5900662
Dejavnost, vpisana dne 15. 9. 1997:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo brez veterinarskih storitev;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-

dike; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov;
2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih ke-
mikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil
in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja pla-
stičnih mas v primarni obliki; 2430 Proizvod-
nja kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo 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 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; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73103 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila.

Rg-113131
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00429 z dne 4. 9. 1997 pod št.
vložka 1/10221/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev tuje podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 1189743
Firma: SCHILLER HANDELSGES.

M.B.H., Podružnica v Sloveniji
Sedež: 2319 Poljčane, Strma ulica 9
Ustanovitelj: SCHILLER HANDELDGES.

M.B.H., Linz, 4044 Avstrija, Kampmueller-
weg 24, vstop 1. 4. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zgubič Leopold, Poljčane, Strma ulica
9, imenovan 1. 4. 1997, zastopa podružni-
co brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 9. 1997:
33100 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51460 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 52320 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Za obveznosti družbe odgovarja SCHILL-
ER Handelsges.m.b.H., Kampmuellerweg
24, Linz 404, Avstrija, v celoti.

Rg-114201
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00787 z dne 6. 10. 1997 pod št.
vložka 1/10239/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 11955212
Firma: ALKA MALEC IN MALEC, pod-

jetje za trgovino, gostinstvo in turizem,
d.n.o.

Skrajšana firma: ALKA MALEC IN MA-
LEC, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 2342 Ruše, Smolnik 56
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Malec Jožef in Malec Ber-

narda, oba iz Ruš, Knifičeva ulica 8, vstopila
6. 6. 1997, vložila po 10.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Malec Jožef, imenovan 6. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Malec Bernarda, imenovana 6. 6. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1997:
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, 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 Trgovi-
na na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
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; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-114203
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01265 z dne 7. 10. 1997 pri
subjektu vpisa MARLES STORITVE MARI-
BOR, d.o.o., sedež: Limbuška cesta 2,
2341 Pekre-Limbuš, pod vložno št.
1/01112/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5298610
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Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1997:
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.60 sme druž-
ba opravljati dejavnost varovanja.

Rg-114220
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01528 z dne 6. 10. 1997 pri
subjektu vpisa METALNA, tovarna proce-
sne opreme in inženiring, d.o.o. – v ste-
čaju, sedež: Zagrebška cesta 20, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/03420/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5451884
Skrajšana firma: METALNA
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-

čajni upravitelj Soče Ivan, razrešen 16. 9.
1997; stečajni upravitelj Marin Dušan, Mari-
bor, Štantetova 4, imenovan 16. 9. 1997.

Rg-114229
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01299 z dne 10. 10. 1997 pri
subjektu vpisa OŠO, storitve in trgovina,
d.o.o., sedež: Cesta zmage 19, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/08183/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5756243
Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1997:

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 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo 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; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji 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, 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 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 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgo-
vina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi 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, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovi-
na 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; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 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 mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 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 prodajalnah,

d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni
potniški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
G 52.488 se dopiše: razen orožja in streliva;
pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-114241
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01635 z dne 13. 10. 1997 pri
subjektu vpisa FRAMBO, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, ekonomske storitve in
zastopstva, d.o.o., sedež: Fram 180,
2313 Fram, pod vložno št. 1/08443/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti, zastopnikov, družbene pogodbe
in uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5773466
Osnovni kapital: 2,470.486 SIT
Ustanovitelji: Božič Ladislav, Fram, Fram

180, vstop 25. 3. 1993, vložek 1,235.243
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Božič Mari-
na, Fram, Fram 180, vstop 22. 7. 1996,
vložek 617.621,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Božič Tomaž, Fram, Fram 180, vs-
top 22. 7. 1996, vložek 617.621,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Božič Ladislav, imenovan 25. 3. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica Bo-
žič Katarina, Fram, Fram 180, imenovana
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25. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
direktorica Božič Marina, imenovana 22. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Božič Tomaž, imenovan 22. 7. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1997:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja 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; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
3661 Proizvodnja bižuterije; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo 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 mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji 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, 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 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 Trgovi-
na 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 iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 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 riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-

na 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 de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z 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 kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično

svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 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 pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
G 52.488 se dopiše: razen orožja in streliva;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost zastavljalnic in menjalnic;
pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-114242
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01317 z dne 20. 10. 1997 pri
subjektu vpisa MARIBORSKI VODOVOD,
javno podjetje, d.d., sedež: Jadranska ce-
sta 24, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00102/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine del-
niške družbe in spremembo statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5067880
Dne 20. 10. 1997 se vpiše zaznamba o

predložitvi zapisnika 2. seje skupščine del-
niške družbe, z dne 25. 8. 1997 in spre-
memba statuta.

Rg-114244
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01314 z dne 20. 10. 1997 pri
subjektu vpisa AGOON, trgovsko, storitve-
no in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež:
Log 46, 2342 Ruše, pod vložno št.
1/07525/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova družbenikov in
zastopnikov, dejavnosti, družbene pogodbe
in uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5709644
Ustanovitelji: Zver Dušan, Beltinci, Panon-

ska ulica 2c, vstop 21. 1. 1993, vložek
1,066.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zver Danijel, Beltinci, Panonska ulica 2c, vs-
top 21. 1. 1993, vložek 234.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Marzelj Viktor, Slo-
venj Gradec, Malgajeva 9, vstop 21. 1.
1993, vložek 234.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Zver Dušan, imenovan 21. 1. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Zver
Danijel, imenovan 6. 5. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev; prokurist Marzelj Viktor,
imenovan 6. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1997:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1520 Predelava in konzervira-
nje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
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in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margarine
in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja priprav-
ljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583 Pro-
izvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kaka-
va, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb, di-
šav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fer-
mentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja iz-
delkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstil-
no, oblačilno in usnjarsko industrijo; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni 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 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 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-

nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, 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 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgo-
vina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi 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, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovi-
na 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; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 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 mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 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 prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni
potniški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 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; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
G 52.488 se dopiše: razen orožja in streliva;
pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-114247
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01275 z dne 10. 10. 1997 pri
subjektu vpisa JASAMA, storitveno, trgov-
sko in založniško podjetje, d.o.o., sedež:
Cankarjeva 20, 2230 Lenart v Sloven-
skih goricah, pod vložno št. 1/02555/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, družbenikov, dejavnosti, za-
stopnikov, akta o ustanovitvi in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5396549
Firma: JASAMA, storitveno in trgovsko

podjetje, d.o.o.
Ustanoviteljica: Šavli Vida, izstop 16. 7.

1997; Pelcl Jasmina, Lenart v Slovenskih
goricah, Cankarjeva 20, vstop 16. 7. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šavli Vida, razrešena 16. 7. 1997;
direktorica Pelcl Jasmina, imenovana 16. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1997:
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 28750 Proizvodnja drugih ko-
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vinskih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo 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; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 51630 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 64120 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev;
71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 72500 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
G 52.488 se dopiše: razen orožja in streliva;
pri dejavnosti pod šifro K 74.140 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-114252
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00714 z dne 10. 10. 1997 pri
subjektu vpisa FINDEX, finančne storitve,
trženje, svetovanje, trgovina in posred-
ništvo, d.o.o., sedež: Partizanska cesta
3-5, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/06760/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslovne-
ga deleža in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5675421
Ustanoviteljica: Škoberne Darjan, izstop

8. 5. 1997; Razboršek Nada, Miklavž na
Dravskem polju, Ptujska cesta 347, vstop
8. 9. 1992, vložek 1,605.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-114253
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01075 z dne 13. 10. 1997 pri
subjektu vpisa FINDEX, finančne storitve,
trženje, svetovanje, trgovina in posred-
ništvo, d.o.o., sedež: Partizanska cesta
3-5, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/06760/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo imena družbenice in za-
stopnice ter spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5675421
Ustanoviteljica: Škoberne Nada, Miklavž

na Dravskem polju, Ptujska cesta 347, vstop
8. 9. 1992, vložek 1,605.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Škoberne Nada, imenovana 4. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev; di-
rektor Škoberne Darjan, Maribor, Jezdar-
ska 22, razrešen 4. 7. 1997 in imenovan
za prokurista.

Rg-114254
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00263 z dne 13. 10. 1997 pri
subjektu vpisa BERISHA TRADE & CO.,
družba za trgovino, gostinstvo in storitve,
d.n.o., sedež: Taborska ulica 7, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/10045/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, družbenikov, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5981492
Sedež: 2313 Fram, Morje 106a
Ustanovitelja: Berisha Fatima, Maribor,

Taborska ulica 7, vstop 25. 10. 1996, vložek
2.500 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Berisha Rahmon, izstop 3. 3.
1997; Berisha Ljendita, Maribor, Taborska
ulica 7, vstop 3. 3. 1997, vložek 2.500 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
benica Berisha Fatima, imenovana 25. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Berisha Rahmon, Maribor, Taborska
ulica 7, imenovan 25. 10. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; družbenica Berisha
Ljendita, imenovana 3. 3. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-115724
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01789 z dne 25. 11. 1997 pri
subjektu vpisa RAZGORŠEK, oblazinjeno
pohištvo, proizvodnja, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Meljski dol 1, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/01019/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5294720
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Razgoršek Janko, razrešen 1. 10.
1997; direktor Razgoršek Uroš, Maribor,
Slovenska ulica 33, imenovan 1. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-115725
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01728 z dne 19. 11. 1997 pod
št. vložka 1/10276/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ne-
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1195573
Firma: A.M.E. AUGUŠTINER & IMEN-

ŠEK, podjetje za trgovino in storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: A.M.E. AUGUŠTINER &
IMENŠEK, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 2204 Miklavž na Dravskem po-
lju, Ptujska cesta 13

Ustanovitelja: Auguštiner Edvard, Miklavž
na Dravskem polju, Kurirčkova ulica 36, vs-
top 22. 10. 1997, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Imenšek Alenka, Mi-
klavž na Dravskem polju, Ulica Zofke Kuko-
vič 32, vstop 22. 10. 1997, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Auguštiner Edvard, imenovan 22. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Imenšek Alenka, imenovana 22. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1997:
22150 Drugo založništvo; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno 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 opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50500 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovi-
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na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52330 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 71401 Izposojanje
športne opreme; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
G 52.488 se dopiše: razen orožja in streliva;
pri dejavnosti pod šifro J 67.130 sme druž-
ba opravljati dejavnost zastavljalnic in menjal-
nic; pri dejavnosti pod šifro K 74.120 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro O 92.711 sme druž-
ba opravljati samo tiste igre na srečo, ki se
občasno prirejajo v okviru kulturnega, šport-
nega ali zabavnega programa prireditelja in
kjer skupna vrednost srečk ne presega
500.000 SIT (petstotisoč tolarjev).

Rg-115727
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00462 z dne 19. 11. 1997 pri
subjektu vpisa M.P.P. VOZILA, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09870/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, poslovnega deleža in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5939712
Osnovni kapital: 91,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije za

razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
17. 4. 1996, vložek 91,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-115729
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01355 z dne 7. 11. 1997 pri
subjektu vpisa RENT-A-MOTO, podjetje za
trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o., se-
dež: Regentova ulica 10, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09848/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, na-
slova firme, družbenikov in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5931037
Firma: OVERPLUS, družba za trgovino

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: OVERPLUS, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Jadranska ce-

sta 27
Ustanoviteljica: Vogrinčič Gabrijela, Ro-

gašovci, Pertoča 35, vstop 28. 8. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mojzer Bojan, izstop 28. 8. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vogrinčič Gabrijela, imenovana
28. 8. 1997, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Mojzer Bojan, razrešen 28. 8. 1997;
prokuristka Cajger Sabina, razrešena 28. 8.
1997.

Rg-115730
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01383 z dne 7. 11. 1997 pod št.
vložka 1/10268/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1214713
Firma: PIVNIK, družba za trgovino, po-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Trg Borisa Ki-

driča 2
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Dežman Jožica, vložek

1,004.000 SIT in Dežman Boštjan, vložek
500.000 SIT, oba iz Maribora, Stritarjeva
ulica 42, vstopila 10. 9. 1997, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Dežman Jožica, imenovana 10. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Dežman Boštjan, imenovan 10. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1997:
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 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 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; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 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; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 sme druž-
ba opravljati dejavnosti menjalnic in zastav-
ljalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-115732
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01529 z dne 7. 11. 1997 pri
subjektu vpisa KAJZER, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Markoviče-
va 17, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/05746/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova firme, poslov-
nih deležev, dejavnosti, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5800757
Sedež: 2000 Maribor, Titova cesta 43
Ustanovitelja: Batorek Tihomir, vložek

6,216.940 SIT in Batorek Martina, vložek
10.000 SIT, oba iz Maribora, Markovičeva
ulica 17, vstopila 6. 9. 1993, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1997:
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
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d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-115733
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01295 z dne 7. 11. 1997 pod št.
vložka 1/10266/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1215183
Firma: ABRATECH, izdelovanje brusov,

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

govornostjo
Sedež: 2317 Oplotnica, Čadram 72
Osnovni kapital: 18,600.000 SIT
Ustanovitelji: INTRA S.R.L., 20129 Mila-

no, Italija, Via M. Melloni 18, vstop 30. 7.
1997, vložek 9,114,000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Lucilla Battistuzzi, Vimercate,
Milano, Italija, Via Indipendenza 15, vstop
30. 7. 1997, vložek 2,418.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Balsari Giovanni Gui-
seppe Carlo, Travo, Piacenza, Italija, Locali-
ta Pietra, franzione Bobb., vstop 30. 7.
1997, vložek 4,092.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Guido Radice, Novate Milane-
se, Italija, Piazza della Pace 6, vstop 30. 7.
1997, vložek 2,976.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Nečemer Anuška, Slovenske Konji-
ce, Rimska 32, imenovana 30. 7. 1997, za-
stopa družbo skupaj z direktorjem; direktor
Balsari Giovanni Guiseppe C., imenovan
30. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1997:
26810 Proizvodnja brusilnih sredstev; 26820
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 60240 Cestni tovorni promet; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-115734
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01249 z dne 7. 11. 1997 pri
subjektu vpisa DIVERSEY, podjetje za trže-
nje, inženiring in proizvodnjo, d.o.o., se-
dež: Koroška cesta 8, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01075/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, naslova
firme, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov
s temile podatki:

Matična št.: 5298083
Firma: DIVERSEYLEVER, podjetje za tr-

ženje, inženiring in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: DIVERSEYLEVER,

d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Linhartova 15
Ustanovitelj: DIVERSEY G.M.B.H., izstop

2. 10. 1996; MARGA B.V., 3013 Al Rotter-
dam, Nizozemska, Weena 455, vstop 2. 10.
1996, vložek 1,566.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Hrvatin Bojana, razrešena 1. 4.
1997; prokuristka Pezdiček Korošec Silva,
Maribor, Levčeva 20, imenovana 1. 4. 1997;
direktor Werner Roland Alexander, Roder-
mark 63322, ZR Nemčija, Breidertring 94h,
imenovan 16. 1. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 7. 11. 1997:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.

Rg-115736
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01732 z dne 10. 11. 1997 pod
št. vložka 1/10243/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1215019
Firma: TILDO,S, družba za trgovino, go-

stinstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TILDO,S, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  2000  Maribor,  Slomškov

trg 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vogrinec Matija, Maribor,

Medvedova 10, vstop 1. 9. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vogrinec Matija, imenovan 1. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1997:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51340 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 55210
Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-

kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 92320 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 92330 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.140 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-115738
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 96/01524 z dne 10. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MIHEM, podjetje za stori-
tve, notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.,
sedež: Industrijska 13, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/06807/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, družbe-
nikov, dejavnosti, zastopnikov, družbene po-
godbe in uskladitev s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5884829
Firma: MIHEM, podjetje za storitve,

proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Ustanovitelj: Vidovič Kristijan, izstop

16. 12. 1996; Hausmeister Igor, Maribor,
Gajštova 3, vstop 27. 12. 1994, vložek
1,720.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vidovič Kristijan, razrešen 16. 12.
1996; direktor Hausmeister Igor, imenovan
27. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1997:
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 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; 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; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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
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sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgo-
vina 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; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih 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 trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-115739
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00440 z dne 10. 11. 1997 pri
subjektu vpisa AQUATERM, družba za sve-
tovalni inženiring, storitve in trgovino,
d.o.o., sedež: Kosarjeva 6, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/08967/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, naslova ustanovitelja in za-
stopnika, dejavnosti, akta o ustanovitvi in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5815088
Firma: AQUATERM, inženiring, storitve

in trgovina, d.o.o.
Osnovni kapital: 10,817.000 SIT
Ustanovitelj: Kitak Andrej, Maribor, Hoška

10, vstop 21. 10. 1993, vložek 10,817.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kitak Andrej, imenovan 21. 10. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1997:
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-

na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 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 ogre-
vanje; 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; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-115743
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00410 z dne 4. 11. 1997 pri

subjektu vpisa MDT & T, podjetje za medi-
cinsko diagnostiko, terapijo in tehnologi-
jo, d.o.o., sedež: Prežihova 21, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/01493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova firme, družbenikov, poslovnih deležev
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5617758
Sedež: 2000 Maribor, Lavričeva 1
Ustanovitelji: Veble Andrej, Maribor, Pre-

žihova 21, vstop 8. 2. 1990, vložek
1,314.558,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vokač Damijan, izstop 18. 3. 1997;
Slokan Samo, Maribor, Marčičeva ulica 4,
vstop 24. 1. 1994, vložek 1,314.558,40
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Flisar Du-
šan, izstop 18. 3. 1997; Heričko Avgust,
Kamnica, Cesta v Rošpoh 129, vstop 4. 9.
1995, vložek 657.279,20 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-115749
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01642 z dne 5. 11. 1997 pod št.
vložka 1/10263/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1195409
Firma: LARISA-ZEMLJIČ & CO., podjet-

je za trgovino, storitve in gostinstvo,
d.n.o.

Skrajšana firma: LARISA-ZEMLJIČ &
CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 2341 Limbuš, Limbuška ce-
sta 47

Ustanovitelja: Zemljič Vera, Maribor,
Borštnikova 124, vstop 10. 10. 1997, od-
govornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Zemljič Boris, Maribor, Zupančičeva ulica 2,
vstop 10. 10. 1997, odgovornost: odgovar-
ja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Zemljič Vera, imenovana 10. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Zemljič Boris, imeovan 10. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1997:
17300 Plemenitenje tekstilij; 20400 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 21250
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51220 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52330 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52473 Dejavnost papirnic;
52482 Dejavnost cvetličarn; 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



Stran 2672 / Št. 25 / 28. 3. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 60240 Cestni tovorni promet;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
G 52.488 se dopiše: razen orožja in streliva.

Rg-115751
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01681 z dne 6. 11. 1997 pri
subjektu vpisa YANG HONG, trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., sedež: Prušnikova ulica 40,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/10188/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, poslovnega deleža in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5926238
Ustanovitelja: Hu Yanghong, Celovec, Av-

strija, Auergasse 6, vstop 22. 11. 1995, vlo-
žek 1,125.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hu Shouhong, Zhejiang Province, Ki-
tajska, vstop 15. 10. 1997, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-115754
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00075 z dne 29. 10. 1997 pri
subjektu vpisa INFOND-CENTER, poobla-
ščena investicijska družba, d.d., sedež:
Trg svobode 6, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09437/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje odobrenega osnovne-
ga kapitala in spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5850819
Osnovni kapital: 9.602,622.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Rebernik Miro-

slav in Jurše Milan, izstopila 28. 6. 1996;
Turnšek Leopold, vstop 17. 2. 1995 in Bo-
bek Vito, vstop 28. 6. 1996.

Rg-115755
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00746 z dne 4. 11. 1997 pri
subjektu vpisa INFOND AREH, pooblašče-
na investicijska družba, d.d., sedež: Trg
svobode 6, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09818/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in po-
večanje odobrenega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5930936
Osnovni kapital: 1.607,981.000 SIT
Odobreni kapital se poveča iz dosedanjih

62,209.000 SIT na 80,399.000 SIT.

Rg-115756
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00089 z dne 28. 10. 1997 pri
subjektu vpisa INFOND-STOLP, pooblašče-
na investicijska družba, d.d., sedež: Trg
svobode 6, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09347/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje odobrenega osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5851017
Osnovni kapital: 9.625,575.000 SIT

Rg-115757
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01807 z dne 5. 11. 1997 pri
subjektu vpisa TARO R & B, podjetje za
trgovsko in storitveno dejavnost, d.o.o.,
sedež: Kraigherjeva 1, 2230 Lenart v Slo-
venskih goricah, pod vložno št.
1/08088/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova firme, družbe-
nikvo, dejavnosti, zastopnika in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5755123
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih gori-

cah, Ob gozdu 37
Ustanovitelja: Knuplež Romana, izstop

1. 8. 1996; Knuplež Bojan, Lenart v Sloven-
skih goricah, Ob gozdu 37, vstop 1. 8.
1996, vložek 769.340,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Scheibelhofer Peter, Pischels-
dort 8233, Avstrija, Schachen 2, vstop 1. 8.
1996, vložek 769.340,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Knuplež Romana, razrešena 1. 8.
1996; direktor Knuplež Bojan, imenovan
1. 8. 1996, zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Scheibelhofer Peter, imenovan
1. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri proda-
ji pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-

jev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-115760
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01595 z dne 3. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MEDICOCONSULTING,
družba za proizvodnjo, trgovino, storitve
in zdravstveno dejavnost, d.o.o., sedež:
Glavni trg 2, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/01434/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5413699
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Mičetič Turk Dušanka, razrešena
1. 11. 1997; direktorica Turk Eva, Maribor,
Lackova 81, imenovana 1. 11. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-115761
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01447 z dne 3. 11. 1997 pod št.
vložka 1/10255/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1202090
Firma: LEGITIMA, svetovanje in stori-

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

govornostjo
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih gori-

cah, Kidričeva 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Potisk Jelka, Miklavž na

Dravskem polju, Ptujska cesta 28, vstop
12. 9. 1997, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Vohl Dušan, Maribor,
Klinetova 4, vstop 12. 9. 1997, vložek
210.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zdravkovič Rok, Maribor, Ribniška ulica 6,
vstop 12. 9. 1997, vložek 180.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Miličić Želimir, Ma-
ribor, Štantetova ulica 30, vstop 12. 9. 1997,
vložek 180.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Uduč Vid, Maribor, Lovska ulica 16,
vstop 12. 9. 1997, vložek 180.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Potisk Jelka, imenovana 12. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.; prokurist Vohl
Dušan, imenovan 12. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
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vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina 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; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-115764
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01646 z dne 3. 11. 1997 pri
subjektu vpisa BI TERMAL, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Limbuška 52, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01709/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5364124
Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:

15310 Predelava in konzerviranje krompirja;
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 15960 Proizvodnja piva;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 26610 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 26660 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 28210 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kot-

lov za centralno ogrevanje; 28520 Splošna
mehanična dela; 28710 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29110 Proizvodnja motorjev in tur-
bin, razen za letala in motorna vozila; 29120
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 29130
Proizvodnja pip in ventilov; 29210 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 29230 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za gos-
podinjstva; 34100 Proizvodnja motornih vo-
zil; 34200 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 35110
Gradnja in popravilo ladij; 35120 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacij-
ska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 45420 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in
sten; 45440 Soboslikarska in steklarska de-
la; 45450 Druga zaključna gradbena dela;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55210
Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 61200 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 63120 Skladiščenje;
63300 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 72600
Druge računalniške dejavnosti; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-

javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74600 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80410 Dejavnost vozniških šol; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 92711 Pri-
rejanje klasičnih iger na srečo; 92720 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
K 74.120 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.140
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in delav-
ci; pri dejavnosti pod šifro K 74.600 sme
družba opravljati dejavnosti varovanja; pri de-
javnosti pod šifro O 92.711 sme družba
opravljati samo tiste igre na srečo, ki se ob-
časno prirejajo v okvirku kulturnega, šport-
nega ali zabavnega programa prireditelja in
kjer skupna vrednost srečk ne presega
500.000 SIT (petstotisoč tolarjev 00/100).

Rg-115766
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01306 z dne 3. 11. 1997 pri
subjektu vpisa DAVIDA, storitve na področ-
ju gospodarstva in negospodarstva,
d.o.o., sedež: Dvorakova 10c, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/03638/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5480515
Firma: DAVIDA, trgovina, storitve,

d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:

2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 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 motorna vozila;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485
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Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
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; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
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.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-115767
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01629 z dne 3. 11. 1997 pri
subjektu vpisa REVIDICOM, revizijska druž-
ba, d.o.o., sedež: Strossmayerjeva ulica
28, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09877/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5943558
Sedež: 2000 Maribor, Grizoldova uli-

ca 5

Rg-115769
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01311 z dne 3. 11. 1997 pri
subjektu vpisa GEODATA, gradbeno in
geodetsko podjetje, d.o.o., sedež: Melj-
ska cesta 38, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03383/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, dejavnosti, ak-
ta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5446554
Firma: GEODATA, družba za geodet-

ske storitve, gradbeništvo in trgovino,
d.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:
45210 Splošna gradbena dela; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri

prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi

izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina 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.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 70320 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 71330 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 93050 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-115770
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01793 z dne 3. 11. 1997 pri
subjektu vpisa CENTER ZA SLUH IN GO-
VOR MARIBOR, sedež: Vinarska 6, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00860/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5054141
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Majer Tanja, Hoče, Letališka 42,
razrešena 25. 2. 1997 kot v.d. ravnateljice
in imenovana za v.d. direktorice, ki zastopa
brez omejitev.

Rg-115774
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00507 z dne 26. 11. 1997 pri
subjektu vpisa RAFINA-BLAŽIČ & CO., pod-
jetje za storitve, zastopstva, posredova-
nje in trgovino, d.n.o., sedež: Cesta ob
ribniku 10 – Rogoza, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, pod vložno št.
1/03261/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje družbe z neomejeno
odgovornostjo v d.o.o., spremembo firme,
osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov
in uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:
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Matična št.: 5471150
Firma: RAFINA, podjetje za storitve,

gradbeništvo, posredovanje in trgovino,
d.o.o.

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Blažič Drago in Blažič Vera,

vložila po 375.000 SIT ter Blažič Marija, vlo-
žek 750.000 SIT, vsi iz Miklavža na Drav-
skem polju, Cesta ob ribniku 10 – Rogoza,
vstopili 23. 4. 1997, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Bležič Marija, razrešena 23. 4.
1997 in ponovno imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Blažič Drago, imenovan 23. 4. 1997; proku-
ristka Blažič Vera, imenovana 23. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45310
Električne inštalacije; 45430 Oblaganje tal
in sten; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63120 Skla-
diščenje; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 80410
Dejavnost vozniških šol.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
J 67.130 sme družba opravljati dejavnost
zastavljalnic in menjalnic; pri dejavnosti pod
šifro K 74.120 ne sme družba opravljati revi-
zijske dejavnosti.

Rg-115776
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00636 z dne 28. 11. 1997 pri
subjektu vpisa ŠTUHEC & CO, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Re-
gentova 9, 2000 Maribor, pod vložno št.

1/02209/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslovne-
ga deleža in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5381827
Ustanovitelj: Štuhec Borut, Maribor, Re-

gentova 9, vstop 7. 11. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Štuhec Vincenc, izstop 26. 2. 1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Štuhec Vincenc, razrešen 12. 11. 1996;
direktor Štuhec Borut, imenovan 7. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Bek Branko, Maribor, Dvorakova ulica 1,
imenovan 13. 2. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-115779
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00616 z dne 28. 11. 1997 pri
subjektu vpisa IZE COMMERCE, podjetje
za proizvodnjo, inženiring in trgovino,
d.o.o., sedež: Marčičeva 19, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/03221/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov, dejavnosti, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5433649
Ustanovitelj: Černoša Stanislav, izstop

7. 4. 1997; Vuk Andrej, Mengeš, Levčeva
ulica 15, vstop 7. 4. 1997, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1997:
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5221 Trgovina na drobno s svežim

sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovi-
na na drobno z ribami, raki, mehkužci; 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; 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; 6521
Finančni zakup (leasing); 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-115780
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01630 z dne 28. 11. 1997 pri
subjektu vpisa UNIVERZA V MARIBORU, Fa-
kulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko, sedež: Smetanova ulica 17,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/00857/02
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5089638003
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Đon-

galić Dali, razrešen 30. 9. 1997; Hribernik
Božidar, Maribor, Tomšičeva 23, imenovan
1. 10. 1997, članico univerze zastopa kot
dekan. Dekan ne more razpolagati z nepre-
mičninami, ki so bile pridobljene iz javnih sred-
stev. Pri razpolaganju z nepremičninami, ki so
bile pridobljene iz drugih virov, pa je potrebno
soglasje vlade Republike Slovenije.

Rg-115783
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01482 z dne 27. 11. 1997 pri
subjektu vpisa FRIZERSTVO MARIBOR,
d.d., sedež: Dvorakova 10č, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/00209/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predložitev zapi-
snika skupščine delniške družbe, spremem-
bo zastopnika, članov nadzornega sveta in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5157510
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jugovec Franc, razrešen 30. 6. 1997;
direktorica Dumanič Lidija, Maribor, Vrban-
ska cesta 16a, imenovana 1. 7. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Zemljič Sebasti-
jan, vstop 15. 7. 1997; Caf Viktor in Dugo-
nik Simona, vstopila 6. 4. 1995; Dumanič
Lidija, izstop 27. 6. 1997; Koblar Zlata, vs-
top 6. 4. 1995; Šeligo Robert, vstop 23. 9.
1997 ter Lakožič Marjana, izstop 6. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1997:
17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
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51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93030 Druge
storitve za nego telesa.

Dne 27. 11. 1997 se vpiše zaznamba o
predložitvi zapisnika 4. skupščine delniške
družbe, ki je bila dne 23. 9. 1997.

Rg-115784
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01627 z dne 27. 11. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MARTINA
KONŠAKA MARIBOR, p.o., sedež: Prekmur-
ska 67, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00214/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje v javni vzgojnoizobraže-
valni zavod, spremembo imena zavoda, imena
ustanovitelja, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5085268
Firma: OSNOVNA ŠOLA MARTINA

KONŠAKA MARIBOR
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor, Ma-

ribor, Heroja Staneta 1, vstop 3. 7. 1997,
vložek 77,778.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Vehovar Herman, Ruše, Ulica Norber-
ta Vebra 8, imenovan 31. 3. 1992, zastopa
brez omejitev v okviru dejavnosti osnovne
šole.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1997:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti za-
voda samo do višine sredstev.

Rg-115785
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00312 z dne 27. 11. 1997 pri
subjektu vpisa VZGOJNO-VARSTVENI ZA-
VOD VANČKA ŠARHA, sedež: Ulica Moša
Pijade 30, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00173/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje v javni vzgojnoizobraže-
valni zavod, spremembo imena zavoda, imena
ustanovitelja, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5057060
Firma: VRTEC VANČKA ŠARHA MARI-

BOR
Sedež: 2000 Maribor, Smoletova 7
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor, Ma-

ribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop 4. 4.
1997, vložek 73.985 SIT.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: ravna-
teljica Čuruvija Irena, Maribor, Wilsonova uli-
ca 21, imenovana 1. 10. 1996, zastopa in
predstavlja zavod z omejitvijo, da sklepa po-
godbe o najetju kreditov po sklepu sveta za-
voda; Vogrinec Zdenka, Maribor, Adamičeva
41, imenovana 1. 10. 1996, zastopa in pred-
stavlja zavod kot pomočnica ravnateljice z
enakimi pooblastili kot ravnateljica zavoda.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje.

Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti
vrtca do višine sredstev, ki jih zagotavlja za
izvajanje javne službe.

Rg-115788
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 96/01520 z dne 10. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MAJ, trgovsko in posred-
niško podjetje, d.o.o., sedež: Drvarska pot
19, 2344 Lovrenc na Pohorju, pod vložno
št. 1/03455/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova firme, druž-
benikov, dejavnosti, zastopnikov, družbene
pogodbe in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5482143
Sedež: 2344 Lovrenc na Pohorju, Po-

čitniško naselje 17
Ustanovitelj: Jodl Ingeborg, izstop 12. 12.

1996; Ladinek Anton, Lovrenc na Pohorju,
Počitniško naselje 17, vstop 12. 12. 1996,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Jodl Ingeborg, razrešena 16. 12. 1996;
direktor Ladinek Anton, imenovan 16. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1997:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-

vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se do-
piše razen trgovine z orožjem in strelivom.

Rg-115789
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01388 z dne 27. 11. 1997 pri
subjektu vpisa VZGOJNOVARSTVENI ZA-
VOD TEZNO MARIBOR, sedež: Dogoška
cesta 20, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00011/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v javni vzgojnoizobra-
ževalni zavod, spremembo imena zavoda,
imena ustanovitelja, dejavnosti, zastopnikov
in uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5051282
Firma: VRTEC TEZNO MARIBOR
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor, Ma-

ribor, Heroja Staneta 1, vstop 4. 4. 1997,
vložek 66,189.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravna-
teljica Kraševec Jerica, razrešena 31. 8. 1997;
Rošker Cvetka, Maribor, Beraničeva 24, razre-
šena 1. 9. 1997 kot pomočnica ravnateljice in
imenovana za ravnateljico, ki vodi delo in poslo-
vanje vrtca, predstavlja in zastopa vrtec ter je
odgovorna za zakonitost dela vrtca.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje.

Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti
vrtca do višine sredstev, ki jih zagotavlja za
izvajanje javne službe.

Rg-115792
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00744 z dne 27. 11. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ANTONA
INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA, sedež:
Spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko,
pod vložno št. 1/00215/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča organiziranje javnega
vzgojnoizobraževalnega zavoda in spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5090032
Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1997:

5551 Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-115794
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00427 z dne 26. 11. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ŠMART-
NO NA POHORJU, sedež: Šmartno na Po-
horju 24a, 2315 Šmartno na Pohorju,
pod vložno št. 1/00273/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo imena
ustanovitelja in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5089425
Ustanovitelj: Občina Slovenska Bistrica,

Slovenska Bistrica, Kolodvorska cesta 10,
vstop 26. 11. 1996, vložek 53,032.000 SIT.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 25 / 28. 3. 1998 / Stran 2677

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Potisk Nevenka, Šmartno na Pohor-
ju, Ošelj 17, imenovana 3. 10. 1995, zasto-
pa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:
5551 Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti za-
voda omejeno subsidiarno do vrednosti sred-
stev, s katerimi upravlja zavod.

Rg-115795
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00460 z dne 26. 11. 1997 pri
subjektu vpisa TIMI, proizvodno, storitveno
in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Ob po-
toku 11, 2319 Poljčane, pod vložno št.
1/03586/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, dejavnosti,
družbene pogodbe in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5562317
Ustanovitelj: Orešič Cvetka, izstop 1. 4.

1997; Orešič Miroslav, Poljčane, Ob potoku
11, vstop 27.  12. 1990, vložek
1,688.537,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:
01250 Reja drugih živali; 15870 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 25130 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 25210 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastič-
nih mas; 25220 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 26640 Proizvod-
nja malte; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 28710
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 28720 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
31620 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 36500 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 36630 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo

pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
51250 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi 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 drugimi
izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovi-
na na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgo-
vina 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 grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-

javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55210 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 55220 Storitve kampov; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij 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; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74820 Pakiranje; 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.; 92711 Prirejanje klasičnih iger na
srečo.

Pri dejavnosti pod šifro O 92.711 sme
družba opravljati samo tiste igre na srečo, ki
se občasno prirejajo v okviru kulturnega,
športnega ali zabavnega programa priredite-
lja in kjer skupna vrednost srečk ne presega
400.000 SIT.

Rg-115796
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00752 z dne 26. 11. 1997 pri
subjektu vpisa VZGOJNO-VARSTVENI ZA-
VOD OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR, se-
dež: Oblakova ulica 5, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00792/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje v javni vzgoj-
noizobraževalni zavod, spremembo imena
zavoda, imena ustanovitelja, dejavnosti, za-
stopnikov in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5007704
Firma: VRTEC OTONA ŽUPANČIČA

MARIBOR
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor, Ma-

ribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop 4. 4
1997, vložek 137,740.017,47 SIT.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mer-
šnik Štefanija, razrešena 31. 8. 1996 kot
pomočnica ravnateljice; Pelicon Gudrun Ma-
rija, Maribor, Radvanjska 76, imenovana
1. 9. 1996, zastopa in predstavlja zavod kot
pomočnica ravnateljice z enakimi pooblastili
kot ravnateljica; ravnateljica Rajtmajer Majdi-
ca, Pragersko, Ulica bratov Berglez 39, ime-
novana 1. 4. 1993, zastopa in predstavlja
zavod z omejitvijo, da sklepa pogodbe o na-
jetju kreditov po sklepu zavoda.

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje.

Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti
vrtca do višine sredstev, ki jih zagotavlja za
izvajanje javne službe.
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Rg-115798

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00491 z dne 20. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MG SOFT, podjetje za raču-
nalniški inženiring, d.o.o., sedež: Aškerče-
va 4, 2342 Ruše, pod vložno št.
1/03320/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, dejavnosti,
družbene pogodbe in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5446015
Ustanovitelji: Vrečko Alojz, Ruše, Ašker-

čeva ulica 4, vstop 22. 10. 1990, vložek
325.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vrečko Matjaž, Ruše, Aškerčeva ulica 4, vs-
top 22. 10. 1990, vložek 543.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Vrečko Gregor, Ru-
še, Aškerčeva ulica 4, vstop 22. 10. 1990,
vložek 543.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Duh Andrej, Maribor, Razlagova ulica
9, vstop 21. 4. 1997, vložek 217.200 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1997:
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing);
7133 Dajanje pisarniške in računalniške opre-
me v najem; 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; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eskperimental-
ni razvoj na področju humanistike; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7481 Fotografska dejav-
nost; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-

macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-115799
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01390 z dne 25. 11. 1997 pri
subjektu vpisa PLANIKA, trgovsko podjetje,
d.d., sedež: Trg svobode 12, 2310 Slo-
venska Bistrica, pod vložno št. 1/00928/00
vpisalo v sodni register tega sodišča nov man-
dat zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5002729
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Stegne Milan, Slovenska Bistrica, Cesta
XIV. divizije 2, razrešen 2. 9. 1997 in ponov-
no imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; prokuristka Drozg Vida, Polj-
čane, Podboč 3, imenovana 8. 10. 1996.

Rg-115805
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01839 z dne 21. 11. 1997 pod
št. vložka 1/10258/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1195468
Firma: FULMINE, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Plečnikova uli-

ca 4
Osnovni kapital: 94,109.051 SIT
Ustanovitelj: Magni Martino, Milano

20135, Italija, Viale Sabotino 6, vstop 5. 11.
1997, vložek 94,109.051 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Magni Martino, imenovan 5. 11. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Do-
lenc Bojan, Maribor, Plečnikova ulica 4, ime-
novan 5. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1997:
20400 Proizvodnja lesene embalaže; 26260
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 26810
Proizvodnja brusilnih sredstev; 28520 Splo-
šna mehanična dela; 28610 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 29560 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo 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 mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini 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
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih

kovinskih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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, na-
pravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi iz-
delki; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 52720 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 52740 Druga popravila,
d.n.; 60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekla-
danje; 63120 Skladiščenje; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
65210 Finančni zakup (leasing); 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 72600 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74600 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74820 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
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poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
K 74.120 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.140
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in delav-
ci; pri dejavnosti pod šifro K 74.600 sme
družba opravljati dejavnost varovanja.

Rg-115808
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 96/01513 z dne 12. 11. 1997 pod
št. vložka 1/10272/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev skupnosti last-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 1121413
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV VEČ-

STANOVANJSKE HIŠE CANKARJEVA 11,
MARIBOR

Skrajšana firma: SKUPNOST LASTNIKOV
Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: 2000 Maribor, Cankarjeva 11
Ustanovitelj: Lastniki stanovanj, Maribor,

Cankarjeva 11, vstopili 2. 12. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
bale Ferdinand, Maribor, Cankarjeva 11, ime-
novan 2. 12. 1996, zastopa kot predsednik
skupnosti lastnikov z omejitvami: pri stroških
vzdrževanja do 100.000 SIT si mora pred-
sednik zbora skupnosti lastnikov predhodno
pridobiti ponudbe vsaj dveh izvajalcev in se
odločiti glede na ugodnejšo ceno in kvaliteto
ponudnika; pri stroških, ki presegajo 100.000
SIT, pa mora predsednik zbora skupnosti last-
nikov na podlagi predhodno pridobljenih po-
nudb sklicati zbor skupnosti lastnikov zaradi
pridobitve soglasja za sklenitev pogodbe.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1997:
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi.

Rg-115814
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00241 z dne 14. 11. 1997 pri
subjektu vpisa VARLAS, storitve in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Geršakova 34, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/01850/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnega deleža, dejavnosti,
zastopnikov, tipa zastopnika, družbene po-
godbe in uskladitev s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5391415
Ustanovitelj: Pišek Marjan, Maribor, Štre-

kljeva 72, vstop 28. 2. 1990, vložek
1,633.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pišek Hilda, izstop 27. 1. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pišek Hilda, razrešena 27. 1.
1997; družbenik Pišek Marjan, razrešen
27. 1. 1997 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1997:
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 7440 Ekonomsko propagiranje;
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 dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-115816
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01223 z dne 11. 11. 1997 pri
subjektu vpisa KROIS, storitveno podjetje,
d.o.o., sedež: Zavita ulica 14, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/05857/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov, dejavnosti, zastopnikov, družbene
pogodbe, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5667194
Ustanovitelja: Krois Ernest, izstop 2. 6.

1997; Krois Boštjan in Krois Borut, oba iz
Maribora, Zavita ulica 14, vstopila 2. 6.
1997, vložila po 751.976,30 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Krois Ernest, razrešen 2. 6. 1997; direk-
tor Krois Borut, imenovan 2. 6. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev; prokurist Krois
Boštjan, imenovan 2. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1997:
2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se do-
piše: razen z orožjem in strelivom.

Rg-115818
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01666 z dne 12. 11. 1997 pri
subjektu vpisa NECKERMANN, kataloška
prodaja, d.o.o., sedež: Prešernova ulica
12, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10206/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova firme s temile
podatki:

Matična št.: 1195115
Sedež:  2000  Maribor,  Tržaška  ce-

sta 23
Rg-115820

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01101 z dne 18. 11. 1997 pod
št. vložka 1/10162/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189964
Firma: ŠKOFIJSKO GOSPODARSTVO

RAST, kmetijstvo, proizvodnja, trgovina,
gostinstvo in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: ŠKOFIJSKO GOSPO-
DARSTVO RAST, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:   2000   Maribor,   Slomškov
trg  19

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rimskokatoliška škofija Ma-

ribor, Maribor, Slomškov trg 19, vstop 27. 5.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krašovec Mirko, Maribor, Slomškov
trg 20, imenovan 3. 6. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz dru-
gega sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežga-
nih fermentiranih pijač; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo
založništvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3630 Proizvodnja glasbe-
nih instrumentov; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7230
Obdelava podatkov; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 92522 Var-
stvo kulturne dediščine.

Rg-115821
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00533 z dne 19. 11. 1997 pri
subjektu vpisa POHORJE, podjetje za
zdravstvo, turizem in rekreacijo, p.o., se-
dež: Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/00872/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5263450
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: proku-

rist Redžić Edhem, razrešen 23. 4. 1997;
direktor Čabrian Krešimir, imenovan 12. 3.
1990, zastopa in predstavlja podjetje kot glav-
ni direktor brez omejitev; direktor Hrgić Mar-
ko, imenovan 8. 6. 1990, zastopa in pred-
stavlja podjetje kot direktor finančne službe v
zunanjetrgovinskem prometu brez omejitev.

Rg-115822
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01084 z dne 18. 11. 1997 pri
subjektu vpisa LJUDSKA UNIVERZA ZA-
VOD ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE,
sedež: Trg svobode 16, 2310 Slovenska
Bistrica, pod vložno št. 1/00009/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
naslova s temile podatki:
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Matična št.: 5052335
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Parti-

zanska 22

Rg-115824
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00011 z dne 12. 11. 1997 pri
subjektu vpisa FINEA M & A, prodaja in vred-
notenje podjetij, d.o.o., sedež: Ulica Vita
Kraigherja 10, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/08875/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, družbenikov, poslov-
nega deleža, dejavnosti, tipa zastopnika, druž-
bene pogodbe in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5801249
Firma: FINEA M & A, prodaja in vredno-

tenje podjetij, proizvodnja in trgovina,
d.o.o.

Ustanovitelj: Lesjak Irena, izstop 23. 10.
1996; Borec Miklavž, izstop 23. 10. 1996;
FINEA, d.o.o., Maribor, Ulica Vita Kraigherja
10, vstop 18. 6. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Lesjak Irena, razrešena 6. 11. 1996;
prokurist Borec Miklavž, Maribor, Koroška ce-
sta 118, razrešen 6. 11. 1996 in inemovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1997:
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in kr-
mo; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro K
74.12 ne sme družba opravljati revizijske de-
javnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-115826
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00594 z dne 19. 11. 1997 pri

subjektu vpisa SALINEN, podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino ter posredovanje,
d.o.o., sedež: Strma ulica 8, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/08747/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova firme, dejavnosti, zastopnikov, akta o
ustanovitvi in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5791391
Sedež: 2000 Maribor, Kočevarjeva uli-

ca 7
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor

Krajnčič Marko, razrešen 13. 12. 1996; direk-
torica Pesko Eva-Marija, Maribor, Jurčičeva uli-
ca 4, imenovana 13. 12. 1996, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da sklepa pravne posle: za
investicijske posle nad vsakokratno tolarsko
protivrednostjo 50.000 ATS, za najemanje kre-
ditov, katerih vsakokratna višina presega tolar-
sko protivrednost 100.000 ATS in za sklepanje
pogodb o najemu, prodaji ali nakupu nepre-
mičnin, samo s pismenim soglasjem družbeni-
ka SALINEN AUSTRIJA G.m.b.H.; prokurist
Čop Dario, Varaždin, R Hrvaška, Optujska 143,
imenovan 13. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1997:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili.

Rg-115827
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00990 z dne 20. 11. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MINKE
NAMESTNIK - SONJE, SLOVENSKA BI-
STRICA, sedež: Partizanska ulica 20, 2310
Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/00164/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5087694
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Klokočovnik Ljudmila, razrešena
31. 8. 1997; ravnateljica Jelić-Bizjak Darin-
ka, Slovenska Bistrica, Kovača vas 150, ime-
novana 1. 7. 1997, zastopa brez omejitev.

Rg-115828
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00135 z dne 20. 11. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA KEREN-
ČIČEVIH PESNICA, sedež: Pesnica 44,
2211 Pesnica pri Mariboru, pod vložno št.
1/00570/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo imena šole, imena ustano-
vitelja, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5085128
Firma: VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZA-

VOD OŠ KERENČIČEVIH PESNICA
Ustanovitelj: Občina Pesnica, Pesnica pri

Mariboru, Pesnica 39a, vstop 29. 12. 1992,
vložek 54,922.000 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje;  80102  Osnovnošolsko  splo-

šno izobraževanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-115829
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 96/01517 z dne 10. 11. 1997 pri
subjektu vpisa TDR-TRGOVINA, družba za
zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., sedež:
Ulica 10. oktobra 9, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09761/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov s
temile podatki:

Matična št.: 5925355
Ustanovitelj: TOVARNA DUŠIKA RUŠE,

metalurško kemična industrija, d.o.o., izstop
18. 12. 1996; TDR TRADING, družba za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Maribor,
Ulica 10. oktobra 9, vstop 18. 12. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-115832
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01612 z dne 9. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa MESNINE BAUMAN, podjetje za
proizvodnjo in trženje, d.o.o., sedež: Mari-
borska cesta 73, 2327 Rače, pod vložno
št. 1/04719/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in omejitev
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5559227
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: proku-

ristka Bauman-Kugl Petra, Rače, Mariborska
cesta 73, imenovana 3. 9. 1997; direktor
Bauman Štefan, razrešen 3. 9. 1997; direk-
tor Bauman Davor, Rače, Mariborska cesta
71, imenovan 3. 9. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-115834
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00118 z dne 18. 11. 1997 pri
subjektu vpisa TAFIS, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., sedež: Golarjeva 12,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/09124/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova firme, družbenikov, zastopni-
kov in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5835755
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 3-5
Ustanoviteljica: Ješovnik Franc, izstop

15. 1. 1997; Golob Nada, Gornja Radgona,
Porabska ulica 8, vstop 15. 1. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Ješovnik Franc, razrešen 15. 1. 1997; di-
rektor Potočki Silvo, Maribor, Borštnikova 35,
imenovan 15. 1. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
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