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Ljubljana, četrtek

Sodni register
KOPER
Rg-111855
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00819 z dne 18. 8. 1997 pri
subjektu vpisa GRADBENO INDUSTRIJSKO PODJETJE STAVBENIK, d.d., Koper,
Ul. 15. maja št. 16, sedež: Ul. 15. maja
št. 16, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00127/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo osnovnega kapitala, ustanovitelje,
spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, člane začasne uprave in začasnega nadzornega sveta
ter statut z dne 12. 2. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5076064
Osnovni kapital: 678,414.000 SIT
Ustanovitelji: obstoječi družbeniki – zasebni lastniki (po seznamu), vstopili 12. 2.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala
ulica 5/IV, vstop 12. 2. 1997, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vstop 12. 2. 1997,
odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Dunajska
160, vstop 12. 2. 1997, odgovornost: ne
odgovarja; upravičenci interne razdelitve,
vstopili 12. 2. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa,
vstopili 12. 2. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokuristka Pucer Milena, razrešena 4. 4.
1997; pokurist Dravinec Jože, razrešen
4. 4. 1997; prokurist Reščič Darjo, razrešen 4. 4. 1997; direktor Barrile Dario, Portorož, Lucija, Pot k izviru 3, razrešen 4. 4.
1997 kot glavni direktor ter Barrile Darij
imenovan za predsednika začasne uprave,
ki zastopa družbo brez omejitev; Hočevar
Zdravko, Izola, Razgled 8, Jagodje, imenovan 4. 4. 1997, kot član začasne uprave
zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Boldin Anton,
Grgić Nevenka, Korelič Miroslava, Marinič
Ivo, Mavrič Vitomir in Peterlin Jožko, vsi vstopili 12. 2. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 18. 8. 1997:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
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ska; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2952 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 40301
Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Distribucija pare in tople vode; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
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kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
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sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba opravlja samo menjalnice in zastavljalnice; pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba opravlja vse,
razen revizijske dejavnosti; pri dejavnosti
pod šifro 74.60 družba opravlja samo varovanje.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljubljana, št. LP 01129/00889 – 1997/AK z dne
17. 6. 1997, vpisano pod opr. št. Srg
819/97 z dne 18. 8. 1997.
Rg-112777
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01246 z dne 27. 8. 1997 pri
subjektu vpisa A DENT, Trgovina in storitve, d.o.o., Antona Boneta 5, Sežana,
sedež: Antona Bonete 5, 6210 Sežana,
pod vložno št. 1/02429/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5518687
Osnovni kapital: 1,507.954 SIT
Ustanovitelja: Škrinjar Franc in Škrinjar
Zlata, oba iz Sežane, Antona Bonete 5, vstopila 9. 9. 1991, vložila po 753.977 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-112959
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03467 z dne 17. 9. 1997 pri
subjektu vpisa DAJA, Proizvodnja in trgovina ter storitve, d.o.o., Griže 8, Sežana,
sedež: Griže 8, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/04746/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, spremembo družbenikov
ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5856680
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelja: Colja Darja, Sežana, Griže
št. 8, vstop 24. 6. 1993, vložek 1,200.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Franetič
Franc, Sežana, Griže št. 8, vstop 30. 5.
1994, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-113987
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03129 z dne 26. 9. 1997
pri subjektu vpisa ZAR – Zavarovalna
agencija Rosa, d.o.o., sedež: Hrvatini 18,
6280
Ankaran,
pod
vložno
št. 1/01765/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložka, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
tipa zastopnika ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:
Matična št.: 5455189
Osnovni kapital: 1,629.000 SIT
Ustanovitelj: Rosa Vladimir, Škofije,
Spodnje Škofije 69a, vstop 25. 7. 1990,
vložek 1,629.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rosa Vladimir, razrešen 30. 12. 1994 kot
predsednik skupščine in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1997:
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu
in pokojninskih skladih; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.
Rg-114022
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00839 z dne 16. 10. 1997 pod
št. vložka 1/05348/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1199960
Firma: MO – TRADING, trgovina,
uvoz/izvoz, d.o.o., Sežana
Skrajšana firma: MO – TRADING, d.o.o.,
Sežana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska cesta 109
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Urdih Mojca, Kostanjevica na Krasu, Temnica št. 33, vstop 12. 6.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Urdih Mojca, imenovana 12. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1997:
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0125 Reja drugih živali; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in
sladkornih izdelkov; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih

živil, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 67.13 / pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, opravlja družba samo dejavnost
menjalnice, zastavljalnice; pri dejavnosti pod
šifro 74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.
Rg-116698
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03003 z dne 27. 11. 1997 pri
subjektu vpisa LOGIKA, inženiring za informatiko, elektroniko in avtomatiko,
d.o.o., Izola, sedež: Kratka ulica 4, 6310
Izola, pod vložno št. 1/04322/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v.d.n.o., spremembo firme,
skrajšane firme, družbenikov, zastopnikov,
podatkov pri družbeniku ter uskladitev z za-
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konom o gospodarskih družbah in aktov s
temile podatki:
Matična št.: 1190733
Firma: LOGIKA – MARGON, inženiring
za informatiko, elektroniko in avtomatiko, d.n.o., Izola
Skrajšana firma: LOGIKA – MARGON,
d.n.o., Izola
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Margon Vladimir, izstop
20. 12. 1994; Margon Vladimir in Margon
Nataša, oba iz Izole, Kratka ul. 4, vstopila
20. 12. 1994, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Margon Nataša, imenovana 20. 12. 1994, kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-116706
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00184 z dne 24. 11. 1997 pri
subjektu vpisa ŠTERNA, video, audio in
foto storitve, d.o.o., Piran, sedež: Bolniška 8, 6330 Piran, pod vložno
št. 1/02129/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, podatkov pri družbenikih, tipa zastopnika, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5513138
Firma: BRKOVIČ IN DRUŽBENICA, trgovina, zastopanje, storitve in finančno
posredništvo, d.n.o.
Skrajšana
firma:
BRKOVIČ
IN
DRUŽBENICA, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Šoba Klavdija, Portorož,
Kosovelova 20, izstopila iz d.o.o. in vstopila
v d.n.o. 10. 2. 1995, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Brkovič Miro,
Portorož, Kosmačeva 70, vstop 10. 2.
1995, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Šoba Klavdija, razrešena 10. 2.
1995 in imenovana za družbenico, ki zastopa družbo brez omejitev; družbenik Brkovič
Miro, imenovan 10. 2. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1997:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 67.13 / pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, opravlja družba samo dejavnost
menjalnice, zastavljalnice.
Rg-116726
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00287 z dne 28. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MODULAR – gradbeništvo,
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izvajalski inženiring in trgovina, d.o.o.,
Koper, sedež: Manžan 1, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/04917/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, spremembo poslovnega deleža,
dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5897661
Osnovni kapital: 2,583.915 SIT
Ustanovitelj: Lelić Redžo, Velika Kladuša, BIH, Stabandža 103, vstop 6. 4. 1995,
vložek 2,583.915 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Lelić Redžo, razrešen 26. 3. 1996 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktor Markežič Samo, razrešen 26. 3. 1996; prokurist Truglas Egon,
Portorož, Čokova 3, imenovan 26. 3. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1997:
6024 Cestni tovorni promet.
Rg-116729
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00305 z dne 8. 12. 1997 pri
subjektu vpisa COPERESPAN, Podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Izola, sedež:
Klanec 1, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/02787/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5565588
Firma: COPERESPAN, Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: COPERESPAN, d.o.o.,
Koper
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 45
Rg-116743
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00731 z dne 9. 12. 1997 pri
subjektu vpisa VRTEC MORNARČEK,
GIARDINO D’INFANZIA MORNARČEK,
sedež: Ul. IX. korpusa 40a, 6330 Piran,
pod vložno št. 1/02135/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti in predložitev odloka o ustanovitvi javnega vrtca z
dne 30. 1. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5055415
Pravnoorg. oblika: zavod
Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60230 Drug kopenski potniški promet;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 92310 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 92511 Dejavnost knjižnic;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-116744
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00773 z dne 9. 12. 1997 pri
subjektu vpisa DAJA, Proizvodnja in trgovina ter storitve, d.o.o., Griže 8, Sežana,
sedež: Griže 8, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/04746/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5856680
Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0122 Reja ovac, koz,
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konj, oslov, mul in mezgov; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanična dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
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tvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
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nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90005
Druge storitve javne higiene; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdeki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 / pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
samo dejavnost menjalnice, zastavljalnice.

KRŠKO
Rg-200646
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00452 z dne 19. 1. 1998 pri
subjektu vpisa GOZDNO GOSPODARSTVO BREŽICE, izvajalsko podjetje, p.o.,
sedež: Cesta bratov Cerjakov 42, 8250
Brežice, pod vložno št. 1/00175/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
spremembo firme, skrajšane firme, družbenikov, kapitala, zastopnikov in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5164338
Firma: GOZDNO GOSPODARSTVO
BREŽICE, d.o.o.

Skrajšana firma: GG BREŽICE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 108,734.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 15. 10. 1997, vložek 10,873.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenska razvojna družba, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 15. 10. 1997,
vložek 21,747.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 15. 10. 1997,
vložek 10,873.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Babič Franc, Podbočje, Žabjek
v Podbočju 13, vstop 15. 10. 1997, vložek
856.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ban Jože, Podsreda, Pečice 19, vstop
15. 10. 1997, vložek 478.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bogovič Ivan, Brežice, Lenartova pot 48, vstop 15. 10. 1997,
vložek 478.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Božič Smiljana, Brežice, Savska ulica 4, vstop 15. 10. 1997, vložek 359.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Brečko
Milan, Artiče, Arnovo selo 14a, vstop
15. 10. 1997, vložek 744.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Budna Milan, Planina pri Sevnici, Podlog pod Bohorjem 14,
vstop 15. 10. 1997, vložek 859.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Centrih Miloš,
Lesično, Zagorje 58, vstop 15. 10. 1997,
vložek 838.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Črtalič Rajko, Studenec, Studenec
58a, vstop 15. 10. 1997, vložek 535.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Črtalič Rudolf, Studenec, Dol. Orle 7, vstop 15. 10.
1997, vložek 478.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ferlin Marjan, Podsreda, Poklek 24, vstop 15. 10. 1997, vložek
574.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Flajšman Marjan, Kostanjevica na Krki,
Črešnjevec pri Oštrcu 1, vstop 15. 10.
1997, vložek 867.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Frankovič Alojz, Kostanjevica na Krki, Avguštine 4, vstop 15. 10.
1997, vložek 817.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Frild Franc, Kozje, Kozje 93,
vstop 15. 10. 1997, vložek 418.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Fridl Jože, Artiče, Artiče 1a, vstop 15. 10. 1997, vložek
893.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Germovške Jožef, Pišece, Pavlova vas 31,
vstop 15. 10. 1997, vložek 896.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gnus Ivan, Lesično, Pilštanj 32, vstop 15. 10. 1997, vložek 789.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gorenc Bojan, Studenec, Gornje Impole 1, vstop 15. 10. 1997, vložek
780.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gramc Angela, Krška vas, Mrzlava vas 26a,
vstop 15. 10. 1997, vložek 682.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gregorčič Jože, Šentjanž, Cerovec 1, vstop 15. 10.
1997, vložek 574.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Grilc Ludvik, Senovo, Šedem 1, vstop 15. 10. 1997, vložek
418.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Guštin Jože, Sevnica, Savska cesta 3a, vstop 15. 10. 1997, vložek 418.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hajšen Ivan, Kostanjevica na Krki, Črneča vas 30, vstop
15. 10. 1997, vložek 882.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hostnik Anton, Kozje, Kozje 191, vstop 15. 10. 1997, vložek
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250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hribar Anton, Brežice, Stritarjeva 3, vstop
15. 10. 1997, vložek 961.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Huis Marija Majda,
Brežice, Lamutova ulica 8, vstop 15. 10.
1997, vložek 913.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Huis Petar, Brežice, Lamutova ulica 8, vstop 15. 10. 1997, vložek
1,481.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ivanšek Radovan, Krška vas, Globočice 9, vstop 15. 10. 1997, vložek
836.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ivanšek Vinko, Krška vas, Globočice 4d,
vstop 15. 10. 1997, vložek 1,140.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Janc Stanislav,
Trebelno, Štatenberk 15, vstop 15. 10.
1997, vložek 478.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Janežič Jože, Šentjanž, Kal
pri Krmelju 31, vstop 15. 10. 1997, vložek
538.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jazbinšek Štefan, Planina pri Sevnici, Šentvid pri Planini 11a, vstop 15. 10. 1997,
vložek 992.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jermančič Marjan, Boštanj, Log 96,
vstop 15. 10. 1997, vložek 418.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Juršič Franc,
Kostanjevica na Krki, Oštrc 4, vstop 15. 10.
1997, vložek 915.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Juršič Martin, Kostanjevica
na Krki, Avguštine 9, vstop 15. 10. 1997,
vložek 837.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Klavžar Anton, Koprivnica pri Brestanici, Mrčna sela 19, vstop 15. 10. 1997,
vložek 605.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kmetič Martin, Radeče, Počakovo
33, vstop 15. 10. 1997, vložek 250.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Knap Ivan,
Radeče, Počakovo 30, vstop 15. 10.
1997, vložek 574.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kolman Aleš, Sevnica, Pečje
14, vstop 15. 10. 1997, vložek 73.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Koprivc Slavko, Pišece, Dednja vas 45, vstop 15. 10.
1997, vložek 872.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kos Zoran, Krmelj, Krmelj
22g, vstop 15. 10. 1997, vložek 164.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovač Karel, Boštanj, Jablanica 65, vstop 15. 10.
1997, vložek 547.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kovačič Jože, Kozje, Kozje
40, vstop 15. 10. 1997, vložek 359.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kozinc
Robert, Sevnica, Naselje heroja Maroka 6,
vstop 15. 10. 1997, vložek 826.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kozole Jože,
Kozje, Veternik 45, vstop 15. 10. 1997,
vložek 586.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Križnik Stanislav, Planina pri Sevnici, Podlog pod Bohorjem 3, vstop 15. 10.
1997, vložek 889.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kuhar Mirko, Tržišče, Križ
24, vstop 15. 10. 1997, vložek 788.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kuhar Stanislav, Kostanjevica na Krki, Črneča vas 33,
vstop 15. 10. 1997, vložek 893.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kvartuh Janez,
Jesenice na Dolenjskem, Koritno 12, vstop
15. 10. 1997, vložek 478.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lamovšek Stanislav,
Radeče, Počakovo 32, vstop 15. 10.
1997, vložek 478.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Langer Peter, Krško, Cesta
4. julija 52, vstop 15. 10. 1997, vložek
478.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lipar Franc, Pišece, Blatno 20, vstop
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15. 10. 1997, vložek 678.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ločičnik Anton, Planina pri Sevnici, Podlog pod Bohorjem 8,
vstop 15. 10. 1997, vložek 840.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Medved Silvo,
Boštanj, Jablanica 14a, vstop 15. 10.
1997, vložek 585.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mlakar Martin, Studenec,
Studenec 56, vstop 15. 10. 1997, vložek
478.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Močnik Peter, Brestanica, Stolovnik 69, vstop 15. 10. 1997, vložek 174.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Moškon Viktor,
Kozje, Veternik 34, vstop 15. 10. 1997,
vložek 815.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mrgole Stanko, Sevnica, Planinska
cesta 19, vstop 15. 10. 1997, vložek
299.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Murenc Franc, Boštanj, Laze pri Boštanju
10, vstop 15. 10. 1997, vložek 796.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Naglič Anton, Kozje, Ješovec pri Kozjem 33, vstop
15. 10. 1997, vložek 580.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Nestorović Lidija,
Brežice, Maistrova ulica 6, vstop 15. 10.
1997, vložek 684.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Oberč Bogomir, Brežice,
Bizeljska cesta 26a, vstop 15. 10. 1997,
vložek 478.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Olovec Martin, Kostanjevica na Krki, Dolšce 1a, vstop 15. 10. 1997, vložek
418.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Omerzel Jožef, Pišece, Podgorje pri Pišecah 32b, vstop 15. 10. 1997, vložek
472.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pajdaš Franc, Globoko, Globoko 34, vstop
15. 10. 1997, vložek 656.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Papac Boris, Brežice, Gregorčičeva 4a, vstop 15. 10. 1997,
vložek 299.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pečnik Dušan, Zabukovje, Mrzla
planina 31, vstop 15. 10. 1997, vložek
741.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Penič Jožica, Kapele, Podvinje 32a, vstop
15. 10. 1997, vložek 1,039.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Perko Dušan, Senovo, Dobrova 46, vstop 15. 10. 1997, vložek 358.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Peterle Franc, Trebelno, Štatenberk
10, vstop 15. 10. 1997, vložek 833.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pirc Anton, Kostanjevica na Krki, Oštrc 36, vstop
15. 10. 1997, vložek 604.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Plazar Ernest, Boštanj, Boštanj 19a, vstop 15. 10. 1997, vložek 478.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pleteršnik Jožko, Cerklje na Krki,
Črešnjice pri Cerkljah 49, vstop 15. 10.
1997, vložek 358.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Prah Jože, Radeče, Kolenov
Graben 2, vstop 15. 10. 1997, vložek
164.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Remus Franc, Kostanjevica na Krki, Oštrc
17, vstop 15. 10. 1997, vložek 829.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Remus
Janez, Kostanjevica na Krki, Jablance 2,
vstop 15. 10. 1997, vložek 811.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ribič Franc,
Dole pri Litiji, Hude ravne 9, vstop 15. 10.
1997, vložek 718.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Semenič Ljubomir, Jesenice
na Dolenjskem, Koritno 23, vstop 15. 10.
1997, vložek 310.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sintič Anton, Kostanjevica na
Krki, Oštrc 26, vstop 15. 10. 1997, vložek
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575.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sintič Martin, Kostanjevica na Krki, Oštrc
10, vstop 15. 10. 1997, vložek 836.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sinur Alojzij, Trebelno, Drečji vrh 18, vstop 15. 10.
1997, vložek 896.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sinur Drago, Trebelno, Čužnja vas 2, vstop 15. 10. 1997, vložek
844.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Skušek Anton, Mokronog, Mirna vas 8, vstop 15. 10. 1997, vložek 799.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sokolić Mihaela,
Brežice, Kregarjeva 1, vstop 15. 10. 1997,
vložek 1,162.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stopar Jože, Brežice, Brod v Podbočju 17, vstop 15. 10. 1997, vložek
478.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Strel Goran, Kostanjevica na Krki, Oražnova 19, vstop 15. 10. 1997, vložek 478.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šeško
Aleš, Sevnica, Naselje heroja Maroka 26,
vstop 15. 10. 1997, vložek 206.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šeško Vincenc,
Sevnica, Ribniki 59, vstop 15. 10. 1997,
vložek 323.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šmajdek Karl, Podsreda, Podsreda 6, vstop 15. 10. 1997, vložek 893.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Špoljar
Krešo, Bistrica ob Sotli, Zagaj 38, vstop
15. 10. 1997, vložek 162.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šuštar Stanislav,
Dole pri Litiji, Kal pri Dolah 1, vstop 15. 10.
1997, vložek 945.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Tomše Jože, Kapele, Župelevec 42, vstop 15. 10. 1997, vložek
758.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tomše Marjan, Cerklje ob Krki, Kraška vas
2, vstop 15. 10. 1997, vložek 802.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vakselj
Anton, Leskovec pri Krškem, Pot na Černile
5b, vstop 15. 10. 1997, vložek 359.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vavtar
Marjan, Mirna, Zabrdje 4, vstop 15. 10.
1997, vložek 732.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vimpolšek Martin, Brežice,
Čolnarska pot 36, vstop 15. 10. 1997, vložek 972.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vodopivec Maks Vladimir, Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 12, vstop
15. 10. 1997, vložek 14.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vodopivec Terezija,
Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 12,
vstop 15. 10. 1997, vložek 250.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vogrin Franc,
Jesenice na Dolenjskem, Laze 5, vstop
15. 10. 1997, vložek 896.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zorenč Peter, Bistrica ob Sotli, Trebež 57, vstop 15. 10. 1997,
vložek 326.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zorič Marija, Brežice, Bukošek 54,
vstop 15. 10. 1997, vložek 696.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Železnik Stanislav, Boštanj, Jablanca 15, vstop 15. 10.
1997, vložek 574.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Žibred Henrik, Planina pri
Sevnici, Dobropolje 38a, vstop 15. 10.
1997, vložek 359.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Žibred Magdalena, Planina
pri Sevnici, Dobropolje 38a, vstop 15. 10.
1997, vložek 359.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Žitnik Jože, Krško, Stari grad
51, vstop 15. 10. 1997, vložek 800.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Huis Petar, razrešen 15. 10. 1997
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kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1998:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Vpis lastninskega preoblikovanja družbe
na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
LP 01347/02084-1997/GV z dne 7. 1.
1997.
Rg-200648
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00301 z dne 16. 1. 1998 pri
subjektu vpisa VIDOM, turizem, gostinstvo, stanovanja, d.o.o., Krško, sedež: Cesta 4. julija 50, 8270 Krško, pod
vložno št. 1/01994/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
in nadzorni svet s temile podatki:
Matična št.: 5540755
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Volčanšek Darinka, razrešena
28. 2. 1997 kot v.d. direktorice; direktor
Koritnik Miran, Krško, Župančičeva 14a,
imenovan 1. 3. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Puhner Franc,
Janežič Koščak Andreja in Klakočar Bojan,
vsi vstopili 25. 2. 1997.
Rg-200650
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00490 z dne 15. 1. 1998 pri
subjektu vpisa LAGEA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Župančičeva 2a, 8250
Brežice, pod vložno št. 1/02105/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5562384
Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1998:
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0130 Mešano kmetijstvo; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615
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Proizvodnja žimnic; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-200654
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00267 z dne 8. 1. 1998 pri subjektu vpisa CHARGONET, poslovni projekti, Brežice, d.o.o., sedež: Valvasorjeva 37, 8250 Brežice, pod vložno
št. 1/02561/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5637848
Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1998:
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri

prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal;5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K/74.12 družba opravlja vse, razen
revizijske dejavnosti.
Rg-200655
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00248 z dne 8. 1. 1998 pri subjektu vpisa GEOS, storitve in trgovina,
d.o.o., sedež: Cesta krških žrtev 44,
8270 Krško, pod vložno št. 1/01436/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, družbenikov, zastopnikov
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5440971
Sedež: 8270 Krško, Tovarniška 6
Ustanovitelj: Kolar Andrej, izstop 19. 6.
1997; Nađ Zvonimir, Krško, Gubčeva ulica
9, vstop 19. 6. 1997, vložek 1,502.100
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kolar Andrej, razrešen 19. 6. 1997;
direktor Nađ Zvonimir, imenovan 19. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
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zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
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drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro : G/51.18 družba opravlja vse, razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-200656
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00401 z dne 7. 1. 1998 pri subjektu vpisa VIPSO, gradbeništvo, komunala in vzdrževanje, d.o.o., sedež: Titova
75,
8281
Senovo,
pod
vložno
št. 1/03726/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5876192
Ustanovitelja: Kelhar Franc, Krško, Sadjarska 4, vstop 1. 12. 1994, vložek
1,331.865 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Požun Jože, Senovo, Titova cesta 75,
vstop 14. 10. 1997, vložek 235.035 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-201451
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00061 z dne 9. 2. 1998 pri subjektu vpisa ELBI, proizvodnja, trgovina,
storitve, d.o.o., Brežice, sedež: Bohori-
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čeva 16, 8250 Brežice, pod vložno
št. 1/02429/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, družbenikov, zastopnikov in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5646448
Firma: ROŽMAN IN ROŽMAN, proizvodnja, trgovina, storitve, d.n.o., Brežice
Skrajšana firma: ROŽMAN IN ROŽMAN,
d.n.o., Brežice
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Rožman Mirko, vstop
20. 5. 1992 in Rožman Lidija-Marija, vstop
12. 12. 1994, oba iz Brežic, Bohoričeva
16, vložila po 50.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Rožman Mirko, razrešen 12. 12.
1994 in imenovan za družbenika, ki zastopa družbo brez omejitev; družbenica Rožman Lidija-Marija, imenovana 12. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1998:
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro : G/51.18 družba opravlja vse, razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
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Rg-201452
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00310 z dne 6. 2. 1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA BLANCA,
p.o., sedež: BLANCA 13, 8283 BLANCA,
pod vložno št. 1/00280/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5087473
Firma: OSNOVNA ŠOLA BLANCA
Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1998:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje.
Rg-201453
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00297 z dne 6. 2. 1998 pri subjektu vpisa SKLAD ZA FINANCIRANJE
RAZGRADNJE NUKLEARNE elektrarne
Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško,
sedež: Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, pod vložno št. 1/03775/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5888298
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mustar Anton, razrešen 15. 7. 1997;
direktor Avberšek Franc, mag., Velenje, Lipa 10, imenovan 16. 7. 1997, sklad zastopa, predstavlja in zanj podpisuje kot v.d.
direktorja. Vrednost pogodbenega zneska,
do katerega lahko v.d. direktorja sam sklepa
pogodbe za opravljanje posameznih strokovnih opravil, upoštevaje uredbo o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil in v sklad s finančnim načrtom sklada
ter naložbeno politiko sklada ne sme presegati enmilijonpetstotisoč 00/100 SIT. Tovrstne pogodbe nad tem zneskom pa lahko
sklepa direktor sklada le na podlagi predhodnega soglasja upravnega odbora.
Rg-201454
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00306 z dne 4. 2. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MILAN
MAJCEN, p.o., Šentjanž, sedež: Šentjanž, 8297 Šentjanž, pod vložno
št. 1/00283/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslov,
ustanovitelja in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5089328
Firma: OSNOVNA ŠOLA MILAN MAJCEN ŠENTJANŽ
Sedež: 8297 Šentjanž, Šentjanž 58a
Ustanovitelj: Občina Sevnica, Sevnica,
Glavni trg 19a, vstop 26. 3. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1998:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje.
Rg-201455
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00304 z dne 4. 2. 1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA KRMELJ,
p.o., sedež: Krmelj 104, 8296 Krmelj,
pod vložno št. 1/00282/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
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uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5087520
Firma: OSNOVNA ŠOLA KRMELJ
Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1998:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje.
Rg-201456
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00308 z dne 4. 2. 1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA TRŽIŠČE,
p.o., sedež: Tržišče 35, 8295 Tržišče,
pod vložno št. 1/00284/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5087503
Firma: OSNOVNA ŠOLA TRŽIŠČE
Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1998:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje.
Rg-201457
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00303 z dne 4. 2. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA SAVO
KLADNIK SEVNICA, p.o., sedež: Trg svobode 42, 8290 Sevnica, pod vložno
št. 1/00181/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5087490
Firma: OSNOVNA ŠOLA SAVO KLADNIK SEVNICA
Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1998:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje.
Rg-201458
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00307 z dne 4. 2. 1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ANA GALE
SEVNICA, p.o., sedež: Cesta na Dobravo
28, 8290 Sevnica, pod vložno
št. 1/00285/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5087538
Firma: OSNOVNA ŠOLA ANA GALE
SEVNICA
Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1998:
80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje
otrok z motnjami v razvoju.
Rg-201459
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00305 z dne 4. 2. 1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ,
p.o., sedež: Boštanj 54, 8294 Boštanj,
pod vložno št. 1/00281/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
spremembo naslova in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5087481
Firma: OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ
Sedež: 8294 Boštanj, Boštanj 54a

Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1998:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje.
Rg-201461
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00018 z dne 3. 2. 1998 pod št.
vložka 1/03909/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1254553
Firma: HTML, storitve in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: HTML, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8263 Cerklje ob Krki, Cerklje
ob Krki 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Horžen Anton in Horžen
Mira, oba Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki
53, vstopila 15. 1. 1998, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Horžen Anton, imenovan 15. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev; zastopnica Horžen Mira, imenovana 15. 1.
1998, zastopa družbo kot namestnica direktorja, brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1998:
2212 Izdajanje časopisov; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno posredništvo; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje.
Pri dejavnosti pod šifro K/74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-201462
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00502 z dne 3. 2. 1998 pri subjektu vpisa ELEKTRON, proizvodno kooperacijsko in trgovsko podjetje, invalidska delavnica, d.d., sedež: Skopice
46, 8262 Krška vas, pod vložno
št. 1/00254/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo člana nadzornega
sveta in predložitev zapisnika 2. skupščine
z dne 19. 12. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5231922
Član nadzornega sveta: Veble Jožica, izstop 19. 12. 1997 ter Cuzi Vjekoslav, vstop
19. 12. 1997.
Rg-201467
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00324 z dne 28. 1. 1998 pri
subjektu vpisa ZAVOD KABELSKE TELEVIZIJE, NHM SEVNICA, sedež: Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/03852/00 vpisalo v sodni re-
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gister tega sodišča spremembo naslova in
spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5986931
Sedež: 8290 Sevnica, Prvomajska ulica 8
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Derstvenšek Franc, Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, razrešen 29. 7. 1997
kot v.d. vodje zavoda in ponovno imenovan
za zastopnika, ki zastopa kot vodja zavoda,
brez omejitev.
Rg-201468
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00043 z dne 27. 1. 1998 pod
št. vložka 1/03907/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1253921
Firma: BONPET, d.o.o., proizvodnja in
trgovina gasilske opreme in požarni inženiring, Ravne nh, Senovo
Skrajšana firma: BONPET, d.o.o., Senovo
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8281 Senovo, Ravne nh
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: JUVENTA, d.o.o., Trbovlje, trgovina in zastopstvo, Trbovlje, Oktoberske revolucije 30, vstop 11. 12. 1997,
vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; TAD EUROPE, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Savska 3, vstop 11. 12. 1997,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Škerbič Matej, Trbovlje, Trg svobode
32, imenovan 11. 12. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
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ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
Rg-201469
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00019 z dne 26. 1. 1998 pri
subjektu vpisa DD ELMONT, trgovina, inženiring in proizvodnja električnih naprav
in napeljav, d.o.o., Krško, sedež: Papirniška 17, 8270 Krško, pod vložno
št. 1/03620/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in poslovnih deležev, spremembo kapitala, zastop-
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nikov, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5829119
Osnovni kapital: 2,355.255,20 SIT
Ustanovitelji: ĐURO ĐAKOVIĆ TVORNICA ELEKTROMONT, d.d., Slavonski Brod,
izstop 18. 7. 1994; Čolak Ivan, Slavonski
Brod – R Hrvaška, Nas. A. Hebranga 6D4,
vstop 20. 10. 1993, vložek 1,201.180,16
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Barišić Dragan, Slavonski Brod – R Hrvaška, Zagrebačka 126, vstop 20. 10. 1993, vložek
384.691,68 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pihler Ratimir, Slavonski Brod, R Hrvaška, Klaičeva 61, vstop 20. 10. 1993, vložek 384.691,68 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rostohar Marjan, Krško, Poljska pot
7, vstop 20. 10. 1993, vložek 384.691,68
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rostohar Marjan, razrešen 15. 5.
1995; direktor Šribar Milan, Senovo, Cesta
Kozjanskega odreda 5, imenovan 15. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 1998:
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-201472
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00317 z dne 20. 1. 1998 pri
subjektu vpisa JORDAN, podjetje za zaposlovanje in usposabljanje invalidov,
Krško, d.o.o., sedež: Cesta krških žrtev
11,
8270
Krško,
pod
vložno
št. 1/01546/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova družbe s
temile podatki:
Matična št.: 5454433
Sedež: 8270 Krško, Spodnji stari
grad 9.

LJUBLJANA
Rg-44812
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/17800 z dne 28. 6. 1996 pri subjektu vpisa EDEX, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Dole 8, Moravče, sedež:
Dole 8, 1251 Moravče, pod vložno
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št. 1/18149/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme in dejavnosti, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5613019
Firma: EDUARD, EDO KOROŠEC &
CO., trgovina in poslovne storitve, d.n.o.,
Moravče, Dole 8
Skrajšana firma: EDUARD, EDO KOROŠEC & CO., d.n.o., Moravče
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Korošec Edo, izstopil iz
d.o.o. in vstopil v d.n.o., in Korošec Ana,
vstopila 19. 12. 1994, oba iz Moravč, Dole
8, vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Korošec Ana, imenovana
19. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-45263
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/02379 z dne 19. 6. 1996 pod št.
vložka 1/28053/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5945615
Firma: KOBZA, trgovina in zaključna
dela v gradbeništvu, d.o.o., Dunajska
156, Ljubljana
Skrajšana firma: KOBZA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kos Boris, Žirovnica, Smokuč 17c, vložil 765.000 SIT, in Petrovič
Zaremba Bogdan, Krasnodarski kraj, Pionirskaja 4 A Tuapse, vložil 735.000 SIT –
vstopila 15. 5. 1996, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kos Boris in zastopnik Petrovič Zaremba Bogdan, imenovana 15. 5. 1996,
zastopata družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1996:
22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje
časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51610

Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52720 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60220 Storitve taksistov; 60240
Cestni tovorni promet; 63120 Skladiščenje;
63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74810 Fotografska dejavnost; 74831
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Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93030 Druge storitve za nego
telesa.
Rg-45738
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01670 z dne 17. 6. 1996 pod št.
vložka 1/28036/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5942373
Firma: Belič & co., prevozi, trgovina,
d.n.o., Kočevje
Skrajšana firma: Belič & co., d.n.o., Kočevje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Podgorska 2
Osnovni kapital: 50.000 SIT
Ustanovitelja: Belič Latinka in Belič Nikola, oba iz Kočevja, Podgorska ulica 2,
vstopila 18. 3. 1996, vložila po 25.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnika Belič Latinka in Belič Nikola, imenovana 18. 3. 1996, zastopata družbo brez
omejitev kot posamična poslovodja.
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1996:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet.
Rg-46796
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04932 z dne 16. 10. 1996 pri subjektu vpisa TEKSTIL, proizvodno in trgovsko podjetje, d.d., sedež: Mala ulica 3,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/00458/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predsednika in namestnika predsednika pri nadzornem svetu s temile podatki:
Matična št.: 5006155
Člana nadzornega sveta: Kocjančič Marjan, predsednik, in Spačal Marjana, namestnica predsednika, vstopila 12. 9. 1996.

Št.

Rg-47606
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/00666 z dne 18. 7. 1996 pod št.
vložka 1/28190/00 vpisalo v sodni register tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:
Matična št.: 5893593
Firma: CIEM DI CONT VLADIMIRO
IGOR, Podružnica Ljubljana, Tržaška 39,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 39
Ustanovitelj: Ciem di Cont Vladimiro Igor,
Cividale dil Friuli, Via Ristori 24, vstop 6. 2.
1995, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Cont Mario, Ljubljana, Tržaška
c. 39, imenovan 6. 2. 1995, zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1996:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala.
Rg-100140
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/03146 z dne 29. 7. 1996 pri subjektu vpisa MAŠ, posredniško, trgovsko,
gostinsko, marketinško in inženiring
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Savlje
72, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03095/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo deležev in osnovnega kapitala ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5306035
Osnovni kapital: 13,283.000 SIT
Ustanovitelja: Šušteršič Matjaž in Šušteršič-Umek Alenčica, oba iz Ljubljane, Dermotova 9, vstopila 27. 11. 1989, vložila po
6,641.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
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penskih vozil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe.
Rg-101597
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05314 z dne 10. 12. 1996 pri subjektu vpisa AL-GA-VE Aleš OKOREN & Vesna URBANČIČ, družba za proizvodnjo
in trgovino, d.n.o., sedež: Zavrstnik 61,
1275 Šmartno pri Litiji, pod vložno
št. 1/19378/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti, prokuristko in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5917565
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Mavrič Sonja, Ljubljana, Ellerjeva
7, imenovana 17. 10. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1996:
2852 Splošna mehanična dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah.
Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 10. 1996.
Rg-102012
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03393 z dne 11. 10. 1996 pri subjektu vpisa ONA, trgovina, proizvodnja,
uvoz-izvoz, Ljubljana, d.o.o., sedež: Dunajska 103, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20881/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo družbenikov
in osnovnega kapitala ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5698677
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelji: Fireder Bučalič Tatjana, izstopila 3. 6. 1996; Mlakar Jure, Ljubljana,
Dunajska 103, vstopil 7. 1. 1993, in Zaviršek Andrej, Ljubljana, Tržaška cesta 121,
vstopil 3. 6. 1996, vložila po 1,250.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Pooblastilo za zastopanje je prehenalo
Fireder Bučalič Tatjani, ki je bila razrešena
3. 6. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1996:
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3350
Proizvodnja ur; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 4521 Splošna gradbena dela; 4534 Dru-
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ge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z

električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 8042 Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9251
Dejavnost knjižnic in arhivov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
ter naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
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čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-103489
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/13298 z dne 22. 1. 1996 pri subjektu vpisa VIBER, podjetje za posredništvo, trgovino in storitve, Ljubljana,
Tovarniška 3, sedež: Tovarniška 3,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/10947/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:
Matična št.: 5462428
Ustanovitelji: Berce Vinko, vstopil
10. 12. 1990, in Berce Marija, vstopila
29. 6. 1994, oba iz Ljubljane, Jakšičeva 6,
vložila po 1.050 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Lotrič Anton in Ferk Frane, izstopila 29. 6. 1994.
Rg-103800
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03494 z dne 4. 10. 1996 pod št.
vložka 1/28434/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 5952913
Firma: OUIOT, Igor Vezovnik, podjetje
za celovitejši življenski in podjetniški pristop, k.d.
Skrajšana firma: OUIOT Igor Vezovnik,
k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Iga Grudna 13
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Vezovnik Igor, Koper, Bernetičeva 12, ki odgovarja s svojim premoženjem, in Dušić Biljana, Ljubljana, Iga Grudna 13, ki je vložila 10.000 SIT in ne odgovarja, vstopila 17. 6. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Vezovnik Igor, imenovan 17. 6.
1996, kot komplementar zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1996:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgo-
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vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eskperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85121 Osnovna zdravstvena dejavnost; 85141 Samostojne zdravstvene
dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
85142 Alternativne oblike zdravljenja;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.;
85324 Druge socialne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-104108
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05548 z dne 13. 12. 1996 pod št.
vložka 1/28726/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5985323
Firma: VALENTINČIČ & CO., trgovina
in zastopstvo, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VALENTINČIČ & CO.,
d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Reboljeva 11
Ustanovitelja: Valentinčič Miro in Valentinčič Nika, oba iz Ljubljane, Reboljeva 11,
vstopila 22. 10. 1996, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Valentinčič Miro, imenovan 22. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-

30 / 16. 4. 1998 / Stran 3085
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
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Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
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penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-105128
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07245 z dne 21. 2. 1997 pri subjektu vpisa ALF NET, d.o.o., družba za
davčno svetovanje in zastopanje tujih
firm, Ljubljana, Ul. Bratov Učakar 76,
sedež: Ul. Bratov Učakar 76, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03032/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5475813
Ustanovitelji: Godec Alenka in Godec
Matjaž, oba iz Ljubljane, Ul. Bratov Učakar
76, vstopila 20. 11. 1989, vložila po
525.000 SIT, ter ALF NET, d.o.o., Ljubljana, Ulica Bratov Učakar 76, vstopil 12. 12.
1996, vložil 450.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana dne 21. 2. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;

3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 1. 1997.
Rg-107228
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06855 z dne 13. 3. 1997 pri subjektu vpisa IMP ELEKTROMONTER, Ljubljana, d.o.o., sedež: Vojkova 58, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01920/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, ustanoviteljev in tipa zastopnika, osnovni kapital, člane nadzornega sveta, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5078032
Firma: ELMO, Elektromontažno podjetje, d.d.
Skrajšana firma: ELMO, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 708,000.000 SIT
Ustanovitelji: IMP ELEKTROMONTER,
Ljubljana, p.o., izstopil 21. 10. 1996; Sklad
RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul. 28,
vložil 249,867.000 SIT; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
70,800.000 SIT; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložil 70,800.000
SIT; delavci na podlagi interne razdelitve,
vložili 141,600.000 SIT; delavci na podlagi
notranjega odkupa, vložili 47,493.000 SIT,
in upravičenci in javne prodaje, vložili
127,440.000 SIT – vstopili 21. 10. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Novak Janko, Škofljica, Vrečarjeva 10, razrešen 21. 10. 1996 kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Svet Tone, Semolič Viljem in Koprivc Branko, vstopili
21. 10. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1997:
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije

Št.

RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 00942/1996-SD z dne 28. 2. 1996.
Rg-107930
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01516 z dne 21. 5. 1997 pri subjektu vpisa CEMAKS, podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in komercialne
storitve, d.o.o., Dob pri Domžalah, sedež:
Kidričeva 10, 1233 Dob pri Domžalah,
pod vložno št. 1/16516/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5595614
Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1772 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-109064
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02539 z dne 2. 6. 1997 pod št.
vložka 1/29291/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1194267
Firma: REDA, consulting, trgovina, zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: REDA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zupančič Beno, Ljubljana,
Ulica Ane Ziherlove 2, vstop 19. 3. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Zupančič Beno, ki zastopa družbo
brez omejitev, ter zastopniki Zupančič Irena-Eva, Trst, Italija, Via dei Moreri 9, Zupančič Peter, Trst, Italija, Via Dudovich št. 9, in
Zupančič Saina Sonja, Trst, Italija, Via Padovan 12, ki zastopajo družbo samostojno
in sklepajo posle do 1.000 DEM v SIT protivrednosti, nad tem zneskom pa s pisnim
soglasjem direktorja, vsi imenovani 19. 3.
1997.
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0125 Reja
drugih živali; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1581 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2852
Splošna mehanična dela; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
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Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
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aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-109116
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01047 z dne 13. 3. 1997 pod št.
vložka 1/20510/01 vpisalo v sodni register tega sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5687861002
Firma: AVTEK, podjetje za uvoz, izvoz,
trgovino, zastopanje in servisno dejavnost, d.o.o., POSLOVNA ENOTA MARIBOR
Skrajšana firma: AVTEK, d.o.o.,
POSLOVNA ENOTA MARIBOR
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Limbuška c. 2
Ustanovitelj: AVTEK, podjetje za uvoz,
izvoz, trgovino, zastopanje in servisno dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Celovška c. 228,
vstop 16. 1. 1997, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kocjančič Jordan, Ljubljana, Brilejeva 16, imenovan 16. 1. 1997, zastopa
podružnico brez omejitev kot vodja podružnice.
Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1997:
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-

mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.
Rg-109306
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01493 z dne 21. 4. 1997 pri subjektu vpisa TOVARNA TRANSPORTNIH
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NAPRAV CERKNICA, p.o., Cerknica, Podskrajnik 17, sedež: Podskrajnik 17,
1380
Cerknica,
pod
vložno
št. 1/03606/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, ustanovitelje, osnovni kapital, spremembo tipa zastopnika, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti in člane nadzornega sveta s
temile podatki:
Matična št.: 5143675
Firma: TIN, Tovarna transportnih naprav, d.d.
Skrajšana firma: TIN, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 134,600.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložil
35,676.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložil
13,460.000 SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 28,337.000 SIT, upravičenci interne
razdelitve, vložili 18,705.000 SIT in udeleženci notranjega odkupa vložili 38,422.000
SIT – vstopili 19. 12. 1996, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Nelc
Božidar, Cerknica, Cesta na Jezero 13, razrešen 23. 12. 1996 kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kovačič Janez,
Modic Branko in Pakiž Viktor, vstopili
20. 12. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1997:
2733 Hladno profiliranje; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2955 Proizvodnja strojev za
industrijo papirja in kartona; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 74201 Geodet-

Št.

sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 8022 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja agencije št. LP 00987/01064
– 1997/KJ z dne 10. 3. 1997.
Rg-109315
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01311 z dne 16. 4. 1997 pri subjektu vpisa DORIS, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ulica
Bratov Učakar 82, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19556/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5663598
Firma: MEDIFIT FITNES SISTEMI, podjetje za izobraževanje, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDIFIT FITNES
SISTEMI, d.o.o.
Sedež: 1215 Medvode, Studenčice 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Prokofjev Sergej in Prokofjev Doris, izstopila 21. 2. 1997; Polovšek Petra, Medvode, Studenčice 53, vstopila 21. 2. 1997, vložila 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Prokofjev Sergej in zastopnica Prokofjev Doris, razrešena 21. 2. 1997; direktorica Polovšek Petra, imenovana 21. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
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sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3542 Proizvodnja koles; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
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široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
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opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev; 9000 Storitve javne higiene; 9133 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 9252 Dejavnost
muzejev, varstvo kulturne dediščine; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Rg-109385
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/16031 z dne 15. 4. 1997 pri subjektu vpisa RISAR, družba za storitve in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kašeljska 51, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11875/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnikov ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5867215
Osnovni kapital: 1,510.500 SIT
Ustanovitelj: Kalan-Šabec Mojca in Šabec Andrej, izstopila 1. 9. 1994; Dragič Dušan, Ljubljana, Kašeljska 51, vstopil 1. 8.
1994, vložil 1,510.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Kalan-Šabec Mojci in direktorju
Šabec Andreju, ki sta bila razrešena 1. 9.
1994.

Rg-109498
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06672 z dne 28. 5. 1997 pri subjektu vpisa CLEAN BEAT, d.o.o., podjetje
za izvajanje in organiziranje čistilno
vzdrževalne dejavnosti, Trzin, Pod gozdom št. 17, sedež: Pod gozdom št. 17,
1234 Trzin, pod vložno št. 1/20976/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5705240
Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1997:
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 0501 Ribištvo;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7470 Čiščenje
stavb; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego
telesa.
Rg-109793
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01390 z dne 24. 3. 1997 pri subjektu vpisa RAZVOJNI ZAVOD, podjetje
za poslovne storitve, d.d., Domžale, sedež: Ljubljanska 76, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/01908/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5270103
Član nadzornega sveta: Šarec Janez, izstopil 26. 9. 1996; Cerkvenik Peter, vstopil
26. 9. 1996.
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Rg-110151
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01725 z dne 10. 4. 1997 pod št.
vložka 1/29126/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1192515
Firma: T & M TEAM, prevozi in trgovina, d.o.o., Dob, Škocjan 3
Skrajšana firma: T & M TEAM, d.o.o.,
Dob
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1233 Dob, Dob, Škocjan 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Stražar Marko, Dob,
Škocjan 3, in Capuder Tadej, Lukovica,
Spodnje Koseze 13, vstopila 20. 3. 1997,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Osebi pooblaščeni za zastopanje: direktor Stražar Marko in zastopnik Capuder Tadej, imenovana 20. 3. 1997, zastopata
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997:
1561 Mlinarstvo; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5170 Druga trgovina na debelo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem.
Rg-110359
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05166 z dne 20. 5. 1997 pri subjektu vpisa ELEKTRO-PIK, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, kooperacijo, trgovino in
servisiranje, Polhov Gradec, sedež: Srednja vas 15, 1355 Polhov Gradec, pod
vložno št. 1/21092/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev in
zastopnikov, uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5700736
Firma: STANBIRO NEPREMIČNINE,
agencija za nepremičnine in gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: STANBIRO NEPREMIČNINE, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška cesta 2
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljica: Škof Marko, izstop 2. 10.
1996; Sitar Dragica, Mengeš, Grobeljska cesta 4, vstop 2. 10. 1996, vložek 1,600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Št.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Škof Marko, razrešen 2. 10. 1996;
direktorica Sitar Dargica, imenovana 2. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 8042 Drugo izobraževanje.
Rg-111148
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03841 z dne 4. 7. 1997 pri subjektu vpisa GRADKOOP, Podjetje za proizvodnjo, storitve, inženiring in prodajo,
d.o.o., Ljubljana, Belokranjska 2, sedež:
Belokranjska 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08050/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in zastopnika ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5394384
Ustanovitelji: Čoh Ivan, izstopil 30. 6.
1997; Čoh Zorica, Ljubljana Polje, Slape
144, Čoh Berce Dušica, Ljubljana Polje,
Polje c. XLIV/2, in Čoh Marko, Ljubljana
Polje, Slape 144, vstopili 30. 6. 1997, vložili po 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čoh Ivan, razrešen 30. 6. 1997; direktorica Čoh Zorica, imenovana 30. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
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drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 7. 1997.
Rg-111293
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02740 z dne 27. 5. 1997 pod št.
vložka 1/25079/07 vpisalo v sodni register tega sodišča domačo podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5824699007
Firma: EUREST, podjetje za gospodarske storitve, d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana, Podružnica Maribor, Oreškovo nabrežje 9, Maribor
Skrajšana firma: EUREST, d.o.o., Ljubljana-Podružnica Maribor
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Oreškovo nabrežje 9
Ustanovitelj: EUREST, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 22, vstop 14. 5. 1997, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Čiunik Rezika, Ravne na Koroškem, Javornik 40, imenovana 14. 5.
1997, kot vodja podružnice zastopa in predstavlja podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5248 Tr-
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govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-111298
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03027 z dne 28. 5. 1997 pri subjektu vpisa EUREST, podjetje za gospodarske storitve, d.o.o., Dunajska 22,
Ljubljana-podružnica Novo Mesto, Belokranjska 4, Novo Mesto, sedež: Belokranjska 4, 8000 Novo Mesto, pod vložno št. 1/25079/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5824699006
Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
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vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Rg-111299
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03028 z dne 28. 5. 1997 pri subjektu vpisa EUREST, podjetje za gospodarske storitve, d.o.o., Dunajska 22,
Ljubljana-podružnica Ravne na Koroškem, Koroška c. 14, Ravne na Koroškem, sedež: Koroška c. 14, 2390
Ravne na Koroškem. pod vložno
št. 1/25079/02 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5824699005
Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi

polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Rg-111301
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03031 z dne 28. 5. 1997 pri subjektu vpisa EUREST, podjetje za gospodarske storitve, d.o.o., Dunajska 22,
Ljubljana-podružnica Grosuplje, Adamičeva 36, Grosuplje, sedež: Adamičeva
36, 1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/25079/05 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5824699003
Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
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jačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Rg-111358
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03073 z dne 24. 7. 1997 pri subjektu vpisa PODJETJE LITOSTROJ, Tovarna industrijske opreme, d.o.o., sedež:
Litostrojska 40, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10359/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5447119
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Trkman Marko-Iztok, dipl. ing, razrešen 11. 3. 1997; direktor Čeplak Ivan, Ljubljana, Glinškova ploščad 9, imenovan 12. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-111385
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02579 z dne 7. 7. 1997 pri subjektu vpisa ININI, d.d., izdelava usnjene galanterije, Ljubljana, Bravničarjeva 11, sedež: Bravničarjeva 11, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14232/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5541441
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Zavašnik Janez, razrešen 9. 4.
1997; predsednik uprave Pintar Marjan, Nova Gorica, Ul. 15. septembra 12, imenovan
9. 4. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Št.

Rg-111759
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03582 z dne 4. 7. 1997 pod št.
vložka 1/29442/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1196855
Firma: PRO-S-MAG, podjetje za trgovino, proizvodnjo, zastopanje, projektiranje in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: PRO-S-MAG, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ažmanova 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Steiner Miran in Steiner
Majda, ki sta vložila po 450.000 SIT, ter
Steiner Aleksander – Sašo in Steiner Gregor, ki sta vložila po 300.000 SIT, vsi iz
Ljubljane, Ažmanova 14, vstopili 2. 6. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Steiner Miran, imenovan 2. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1997:
2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina 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 vozi-
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la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
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nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-111772
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04026 z dne 25. 8. 1997 pod št.
vložka 1/29578/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1198602
Firma: VERSOTTI, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: VERSOTTI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1111 Ljubljana, Večna pot 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Seledevkina Svetlana in
Seledevkine Alexandre, oba iz Moskve, Lobačevskogo št. 96, stan. št. 45, vstopila
26. 6. 1997, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorja Seledevkine Alexandre in Seledevkina Svetlana, ki zastopa družbo brez omejitev, ter prokurist Arah mag. Janko, Slovenj
Gradec, Kopališka 20, imenovani 26. 6.
1997.
Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1997:
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
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debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve pre-

hrane; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Rg-111783
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/00462 z dne 13. 8. 1997 pri subjektu vpisa TONEKS, GOSTINSTVO IN
TRGOVINA, sedež: Šmartinska 152, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13896/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, firme, skrajšane firme in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5526256
Firma: TONEKS, zakjučna dela v gradbeništvu, Import-Export, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TONEKS, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Andreja Bitenca 68
Dejavnost, vpisana dne 13. 8. 1997:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-112045
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03029 z dne 28. 5. 1997 pri subjektu vpisa EUREST, podjetje za gospodarske storitve, d.o.o., Dunajska 22,
Ljubljana-podružnica Muta, Koroška
c. 51, Muta, sedež: Koroška c. 51, 2366
Muta, pod vložno št. 1/25079/03 vpisalo
v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5824699004
Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
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drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-112193
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04099 z dne 22. 8. 1997 pri subjektu vpisa B & FORUM, podjetje za finančni inženiring in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Litijska c. 68, sedež: Litijska
c. 68, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13623/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, ustanoviteljev in deležev, uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5556031
Firma: B & FORUM, Finance in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: B & FORUM, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelja: Bricelj Damjan, vstopil
26. 2. 1993, in Bricelj Zdenka, vstopila
8. 7. 1997, oba iz Ljubljane, Litijska cesta
68, vložila po 1,200.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 22. 8. 1997:
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe z dne 8. 7. 1997.

Št.

Rg-112291
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06915 z dne 13. 8. 1997 pod št.
vložka 1/29554/00 vpisalo v sodni register tega sodišča GIZ s temile podatki:
Matična št.: 5992478
Firma: SLOVENSKI FILMSKI PRODUCENTI GIZ
Pravnoorg. oblika: gospodarsko interesno združenje
Sedež: 1236 Trzin, Mengeš, I.O.C. Trzin, Brodišče 23
Ustanovitelji: ARKADENA, d.o.o., Avtorske storitve in trgovina, Mengeš, I.O.C. Trzin, Brodišče 23, TIMARO PRODUCTIONS,
Marketing in storitve, d.o.o., Ljubljana, Igriška ulica 8, TRIADA, podjetje za audio in
video dejavnost, p.o., Železniki, Jesenovec
1, CASABLANCA PEDIČEK IN DRUŽBENIK, d.n.o., proizvodnja filma in videa ter
agencijske dejavnosti, Ljubljana, Hranilniška
ulica 8, ARSMEDIA, intermedialni inženiring
za kulturo, d.o.o., Ljubljana, Archinetova 1,
STUDIO ALP, zavod za vizualno in medijsko
produkcijo, Brestanica, Bresterniška ulica
51, in INFOMEDIA 3 FILMING, Družba za
proizvodnja in distribucijo vseh vrst filmov in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Pod Jelšami 40,
ki so vstopili 28. 11. 1996, PEGAZ FILM,
Filmska in video produkcija, d.o.o., Ljubljana, Rozmanova ulica 15, BINDWEED
SONDVISION, Podjetje za filmsko, video in
audio produkcijo ter distribucijo, d.o.o.,
Ljubljana, Gornji trg 23, in NORA PRODUCTION GROUP PRODUKCIJA, komunikacijskih sredstev, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 14, ki so vstopili 4. 12. 1996, FILMAL
PRO NOVO MESTO, d.o.o., filmska in video proizvodnja, Novo mesto, Nad mlini 62,
in EMOTIONFILM, produkcija in distribucija
filmov, d.o.o., Ljubljana, Kersnikova 4, ki
sta vstopila 5. 12. 1996, ter ARF, atelje
risanega filma, d.o.o., Ljubljana, Glavarjeva
ulica 47, ki je vstopil 19. 12. 1996 - odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Šmid Igor, Ljubljana, Trnovska ulica
6, imenovan 28. 11. 1996, kot v.d. predsednika zastopa družbo z naslednjo omejitvijo: pri sklepanju pravnih poslov, pri katerih je vrednost predmeta nad 150.000 (stopetdesettisoč) SIT, potrebuje soglasje
skupščine.
Dejavnost, vpisana dne 13. 8. 1997:
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve.
Rg-112352
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00322 z dne 7. 8. 1997 pri subjektu vpisa TELLUS, d.o.o., družba za stanovanjske, zastopniške in gospodarske po-
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sle, Ljubljana, sedež: Krivec 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14116/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, deležev in zastopnikov ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5541034
Firma: GRAFIKO, Grafična priprava,
tisk in dodelava, d.o.o.
Skrajšana firma: GRAFIKO, d.o.o.
Sedež: 1290 Grosuplje, Št. Jurij 42
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Golob Mirko, izstopil 8. 1.
1997; Kovač Jana in Kovač Dušan, oba iz
Grosuplja, Št. Jurij 42, vstopila 8. 1. 1997,
vložila po 754.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Golob Mirko, razrešen 8. 1. 1997;
direktorica Kovač Jana, ki zastopa družbo
brez omejitev; in zastopnik Kovač Dušan, ki
zastopa družbo brez omejitev kot pomočnik
direktorice, imenovana 8. 1. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 7. 8. 1997:
21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopisov;
22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 74810 Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.
Rg-112464
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04579 z dne 18. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29677/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1213342
Firma: ARHITEKTURA, atelje za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Skrajšana firma: ARHITEKTURA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Grudnovo nabrežje 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gabrijelčič Peter Jožef,
Ljubljana, Mala čolnarska ulica 9a, Fikfak
Alenka, Ljubljana, Polakova ulica 7, Golob
Alenka, Ljubljana, Pod hrasti 13, in Zavodnik Alma, Ljubljana, Cesta na Loko 19, vstopili 24. 7. 1997, vložili po 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gabrijelčič Peter Jožef, ki zastopa
družbo brez omejitev, in zastopnica Zavodnik Alma, ki zastopa družbo brez omejitev
kot namestnica direktorja, imenovana 24. 7.
1997.
Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1997:
2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo založništvo; 4521 Splošna gradbena dela;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7310 Raziskovanje in eksperi-
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mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.
Rg-112600
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/05469 z dne 12. 9. 1997 pri subjektu vpisa PODJETJE LITOSTROJ – TOVARNA ULITKOV, d.o.o., sedež: Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/10368/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5447020
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šegel Jože, razrešen 17. 10. 1995;
direktor Gnamuš Miroslav, Žirovnica, Zabreznica 44č, imenovan 17. 10. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-113234
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05285 z dne 25. 9. 1997 pod št.
vložka 1/25079/08 vpisalo v sodni register tega sodišča domačo podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5824699008
Firma: EUREST, podjetje za gospodarske storitve, d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana, podružnica Murska Sobota,
Slomškova 49, Murska Sobota
Skrajšana firma: EUREST, d.o.o., Ljubljana-podružnica Murska Sobota
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 9501 Murska Sobota,
Slomškova 49
Ustanovitelj: EUREST, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 22, vstop 15. 9. 1997, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Šebok Geza, Murska Sobota, Černelavci, Dolga ulica 10, imenovan 15. 9.
1997, zastopa podružnico brez omejitev kot
vodja podružnice.
Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina
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na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-113442
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04963 z dne 1. 10. 1997 pri subjektu vpisa RAZVOJNI ZAVOD, podjetje
za poslovne storitve, d.d., Domžale, sedež: Ljubljanska 76, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/01908/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo člana nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5270103
Člana nadzornega sveta: Kukenberg
Marko, izstopil in ponovno vstopil 26. 3.
1996, in Gruden Dejana, vstopila 27. 6.
1997; Stele Marjan, izstopil 27. 6. 1997.
Rg-113452
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04629 z dne 30. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29687/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zavod s temile podatki:
Matična št.: 1201387

Firma: VRTEC MENGEŠ
Skrajšana firma: VRTEC MENGEŠ
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1234 Mengeš, Šolska ul. 12
Ustanoviteljica: Občina Mengeš, Mengeš, Slovenska c. 30, vstop 13. 11. 1996,
odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Kavka Marija, Domžale, Miklošičeva 1b, imenovana 13. 11. 1996 za v.d. ravnateljico, najdlje za dobo enega leta.
Dejavnost, vpisana dne 30. 9. 1997:
5551 Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.
Rg-113454
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05295 z dne 25. 9. 1997 pri subjektu vpisa KOVINASTROJ GASTRONOM
INŽENIRING, podjetje za projektiranje in
inženiring kuhinjske opreme, d.o.o., Grosuplje, Adamičeva c. 36, sedež: Adamičeva c. 36, 1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/21433/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5721105
Firma: KOVINASTROJ INŽENIRING,
družba za projektiranje in marketing,
d.o.o.
Skrajšana firma: KOVINASTROJ INŽENIRING, d.o.o.
Ustanovitelji: Zupančič Ivan, Boštjančič
Irena, Skubic Jože, Omahen Milena, Predalič Erika in Klopčič Katarina, izstopili 2. 9.
1996; KOVINASTROJ GASTRONOM, d.d.,
Grosuplje, Grosuplje, Adamičeva 36, vstopil 2. 9. 1996, vložil 1,500.072 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zupančič Ivan, razešen 2. 9. 1996;
direktor Miklavčič Blaž, Grosuplje, Pod gozdom IV/13, imenovan 2. 9. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1997:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 6521 Finančni zakup
(leasing); 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-113460
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05281 z dne 24. 9. 1997 pri subjektu vpisa DVZ PONIKVE, Podjetje za zaposlovanje in usposabljanje invalidov,
d.o.o., Ponikve, sedež: Ponikve 76, 1312
Videm – Dobrepolje, pod vložno
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št. 1/12517/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5496357
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, izstop
20. 9. 1996; DPB VIZIJA PID, d.d., Novo
mesto, Novi trg 5,vstop 20. 9. 1996, vložek 3,661.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-113500
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03798 z dne 15. 9. 1997 pri subjektu vpisa SIJAJ HRASTNIK, proizvodnja
svetil in galvanizacija, d.d., sedež: Pot
Vitka Pavliča 9, 1430 Hrastnik, pod vložno št. 1/02019/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo člana nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5254167
Član nadzornega sveta: Hafner Matjaž,
izstopil 26. 6. 1997; Volker Ivan, vstopil
26. 6. 1997.
Rg-113573
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03383 z dne 12. 11. 1996 pri subjektu vpisa LTV, GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE LOKALNIH TELEVIZIJ SLOVENIJA, sedež: Dunajska
5/VIII, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27537/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5903335
Ustanovitelji: ZAVOD KABELSKA TELEVIZIJA MEDVODE, IDEA, d.o.o.,C.I., d.o.o., in
KABELNET, d.o.o., izstopili 23. 1. 1996;
SKY-LINE, d.o.o., Ljubljana, Celovška 140,
Moj video, snemanje in montaža video filmov,
d.o.o., Selnica ob Dravi, Mariborska 65a,
Elektroprom, trgovina, proizvodnja, instalacija, d.o.o., Izlake, Obrezija 12, in TV servis in
videoprodukcija Tinček Ivanuša, s.p., Ptuj,
Dravska 5, vstopili 23. 1. 1996, odgovornost:
odgovarjajo s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Doplihar Aleš, razrešen 18. 6.
1996; predsednik uprave Djordjevič Rajko,
Velenje, Šaleška 18d, imenovan 18. 6.
1996, zastopa združenje brez omejitev.
Rg-113589
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03076 z dne 24. 6. 1997 pri subjektu vpisa FOTONA, d.d., proizvodnja optoelektronskih naprav, sedež: Stegne 7,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/01703/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme in ustanoviteljev, osnovni kapital, spremembo zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in člane
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5045223
Firma: FOTONA, proizvodnja optoelektronskih naprav, d.d.
Osnovni kapital: 970,905.000 SIT
Ustanovitelji: ISKRA CENTER ZA ELEKROOPTIKO LJUBLJANA, p.o., Ljubljana,

Št.

Stegne 7, izstopil 13. 2. 1997; ISKRA
HOLDING, d.d., Ljubljana, Trg revolucije 3,
vstopila 3. 4. 1990, vložila 126,605.000
SIT, ter Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vložil
508,975.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
84,430.000 SIT, Kapitalski sklad invalidskega in pokojninskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil
108.320.000 SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili 122,235.000 SIT, in udeleženci
notranjega
odkupa,
vložili
20,340.000 SIT, vstopili 13. 2. 1997 - odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Rožaj-Brvar Alenka, dr., Ljubljana, Brilejeva 2,
razrešena 13. 2. 1997 kot direktorica in
imenovana za zastopnica, ki zastopa družbo brez omejitev kot predsednica, in zastopnik Frelih Tomaž, Ljubljana, Cigaletova
11, ki od 13. 2. 1997 zastopa družbo brez
omejitev kot namestnik predsednice.
Člani nadzornega sveta: Dragonja Ciril,
Melink Gvido, Mayr Branko, Filipović Nenad, Trošt Stojan in Debevec Jože, vstopili
13. 2. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1997:
92511 Dejavnost knjižnic.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja agencije št. LP 00907/00342
– 1997/MV z dne 27. 5. 1997.
Rg-113591
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06593 z dne 27. 6. 1997 pri subjektu vpisa EUREST, Podjetje za gospodarske storitve, d.o.o., Dunajska 22,
Ljubljana, sedež: Dunajska 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25079/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in spremembo firme
ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5824699
Osnovni kapital: 61,072.667 SIT
Ustanovitelj: EUREST INTERNATIONAL
B.V., Amsterdam, Nizozemska, Paasheuvelweg 5, vstop 9. 12. 1993, vložek
61,072.667 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-113693
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02279 z dne 26. 9. 1997 pri subjektu vpisa SUBITO, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Brodarjev trg 1,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/21725/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5717841
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Subošič Nedeljko, izstop
15. 4. 1997; Breskvar Milena, Ljubljana,
Pot na Fužine 1, vstop 15. 4. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Subošič Nedeljko, razrešen 15. 4.
1997; direktorica Breskvar Milena, ki zastopa družbo brez omejitev, in zastopnik
Breskvar Ljubomir, ki zastopa družbo brez
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omejitev, kot namesntik direktorice, oba iz
Ljubljane, Pot na Fužine 1, imenovana
15. 4. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1997:
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2452 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
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delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.
Rg-113738
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05030 z dne 17. 9. 1997 pri subjektu vpisa VIJA KASTELIC & CO., trgovsko in storitveno podjetje, d.n.o., Šentvid pri Stični, sedež: Velike Češnjice
14a, 1296 Šentvid pri Stični, pod vložno
št. 1/27625/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, deležev in osnovnega kapitala ter
preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5936543

Firma: VIJA 14, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: VIJA 14, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kastelic Vida, Šentvid pri
Stični, Velike Češnjice 14a, izstopila iz d.n.o
in vstopila v d.o.o. 28. 8. 1997, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kastelic Janez, izstopil 28. 8. 1997.
Rg-113747
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04849 z dne 3. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29613/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 1213709
Firma: KANDUS & KANDUS, storitve
na višini, d.n.o.
Skrajšana firma: KANDUS & KANDUS,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 5
Ustanovitelja: Kandus Matjaž in Kandus
Jaka, oba iz Ljubljane, Mlinska pot 5, vstopila 1. 9. 1997, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kandus Matjaž, imenovan 1. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
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rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov.
Rg-113783
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04550 z dne 25. 9. 1997 pri subjektu vpisa IMP LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d., sedež: Ljubljanska
cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, pod vložno št. 1/13026/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo pooblastil zastopnika, članov nadzornega sveta in statuta s
temile podatki:
Matična št.: 5504813
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Derganc Izidor, Grosuplje, Valvazorjev dvor 1, ki do 22. 7. 1997 zastopa družbo brez omejitev kot uprava (direktor).
Člani nadzornega sveta: Žorž Mirjan, Ring
Irena, Paravel Ivanka in Trobiš Tomaž, izstopili 8. 7. 1997; Žorž Mirjan, predsednik, Trobiš Tomaž, namestnik predsednika, Rožič
Adrijan in Parovel Ivanka, vstopili 8. 7. 1997.
Sprememba statuta z dne 8. 7. 1997.
Rg-113809
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19259 z dne 25. 9. 1996 pri subjektu vpisa VIBER, podjetje za posredništvo,
trgovino in storitve, Ljubljana, Tovarniška
3, sedež: Tovarniška 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10947/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5462428
Osnovni kapital: 1,555.500 SIT
Ustanovitelj: Berce Vinko, Ljubljana, Jakšičeva 6, vstop 10. 12. 1990, vložek
1,555.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Berce Marija, izstop 28. 12. 1994.

Št.

Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1996:
181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 183 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 191 Strojenje in dodelava usnja; 192 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 193
Proizvodnja obutve; 211 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev
zapisa; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno
svetovanje;
7413
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Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 926 Športna dejavnost;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
930 Druge storitvene dejavnosti.
Rg-113824
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04303 z dne 8. 8. 1997 pod št.
vložka 1/29533/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zavod s temile podatki:
Matična št.: 1199013
Firma: SIMO, zavod za razvoj mobilnosti mladih
Skrajšana firma: SIMO,
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež. 1000 Ljubljana, Šmartinska
134a
Ustanovitelji: Koritnik Milan, Ljubljana,
Puterlejeva 25, Plevnik Janez, Ljubljana, Celovška 287, in Škulj Janez, Ljubljana, Gregorčičeva 11, vstopili 8. 7. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Koritnik Milan, imenovan 8. 7. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 8. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74831 Prevajanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9133
Dejavnost drugih organizacij, d.n.
Rg-113914
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05446 z dne 23. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29806/00 vpisalo v sodni register tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:
Matična št.: 1215914
Firma: HAPPEL GESELLSCHAFT
M.B.H., Obeltshamerstrasse 15, A-4673
Gaspoltshofen, Klimatizacijska tehnika,
Predstavništvo Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Maroltova 9
Ustanovitelj: HAPPEL GESELLSCHAFT
M.B.H., Gaspoltshofen, Obeltshamerstrasse 15, vstop 16. 9. 1997, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jarc Igor, Ljubljana, Maroltova 9, imenovan 16. 9. 1997, zastopa podružnico
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1997:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-114033
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 97/05647 z dne 23. 10. 1997 pri subjektu vpisa STEKLO-SIAL, Proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Spodnje Gameljne 61, 1211 Ljubljana-Šmartno, pod vložno št. 1/22307/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev in zastopnika
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5749000
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 11
Ustanovitelj: Rakonjac Silva, izstop
2. 10. 1997; Rakonjac Marko, Bijelo polje,
Unevine b.b., vstop 2. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Rakonjac Silva, Ljubljana, Kunaverjeva 4, razrešena 2. 10. 1997 kot direktorica in imenovana za prokuristko, direktor Rakonjac
Marko, imenovan 2. 10. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1997:
26120 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 26130 Proizvodnja votlega stekla;
26140 Proizvodnja steklenih vlaken; 26150
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28520 Splošna mehanična
dela; 28630 Proizvodnja ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 28730 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska
dejavnost.
Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 10. 1997.
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Rg-114097
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04075 z dne 10. 7. 1997 pri subjektu vpisa DZS, založništvo in trgovina,
d.d., sedež: Mali trg 6, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01116/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča dopolnitev sklepa Srg
4375/96 z vpisom spremembe članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5132088
Člani nadzornega sveta: Pretnar Bojan,
Kovač Miha in Žnidaršič Kranjc Alenka, dr.,
izstopili 20. 8. 1996; Hozjan Ivan, Božnik
Marjan, Sadar Davor in Rejc Karmen, vstopili 20. 8. 1996.
Rg-114398
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02200 z dne 20. 10. 1997 pri subjektu vpisa KOTA PLUS, d.o.o., družba za
gradbeni inženiring in zastopstva, Ljubljana, sedež: Kantetova 93, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/22993/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev in zastopnikov ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5767822
Ustanovitelj: Raonić Dragan in Pihner Viljem, izstopila 2. 4. 1997; Petrič Branko,
Ljubljana, Kantetova ulica 93, vstop
24. 4. 1993, vložil 1,882.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7420 Projektiranje

in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb.
Rg-114464
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02418 z dne 20. 10. 1997 pri subjektu vpisa PROREKLAM-EUROPLAKAT,
d.o.o., podjetje za ekonomsko propagando in reklamo, Ljubljana, sedež: Slovenska 54, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17836/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5617669
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristki Keller Barbari, ki je bila razrešena 14. 3. 1997.
Rg-114478
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05447 z dne 1. 10. 1997 pri subjektu vpisa TEMB, d.o.o., podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, Ljubljana, sedež: Savlje 87, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/09931/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča popravni sklep Srg
94/20157 – spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5445019
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bručan Vladimir, Ljubljana-Šentvid,
Gunceljska 16, imenovan 18. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-114529
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04193 z dne 23. 9. 1997 pri subjektu vpisa EKVIST KOSIĆ & DRUGI,
d.n.o., trgovina in servisne storitve, Koseška 11, Ljubljana, sedež: Koseška 11,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/27613/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, naslova in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5936268
Firma: EKVIST KOSIĆ & CO., d.n.o.,
Proizvodno trgovsko storitveno podjetje, Ljubljana
Skrajšana firma: EKVIST KOSIĆ & CO.,
d.n.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tacenska 29
Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 9. 1997.
Rg-114714
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05910 z dne 13. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29899/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1233190
Firma: PORTFIN, družba za naložbe,
d.o.o.
Skrajšana firma: PORTFIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Strossmayerjeva ulica 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelj: Del Cott Peter, Ljubljana,
Strossmayerjeva ulica 20, vstop 17. 10.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Del Cott Peter, imenovan 17. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina

Št.

na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
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drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-114715
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05909 z dne 13. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29902/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1233181
Firma: DEING, družba za gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: DEING,d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. Gubčeve
brigade 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ninić Dejan in Ninić Ratko,
oba iz Ljubljane, Ulica Gubčeve brigade 9,
vstopila 17. 10. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ninić Dejan, imenovan 17. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
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tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z

restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-114727
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04917 z dne 10. 11. 1997 pri subjektu vpisa MONDENA KREATIVNE KOMUNIKACIJE, agencija za oblikovanje in posredovanje tržnih komunikacij, studio za
grafično oblikovanje in založba, d.o.o.,
Taborska 15, Grosuplje, sedež: Taborska 15, 1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/24623/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5815690
Dejavnost, izbisana dne 10. 11. 1997:
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 511 Posredništvo;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
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zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 7. 1997.
Rg-114774
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04655 z dne 21. 10. 1997 pri subjektu vpisa SILVER COMMERCE, d.o.o.,
Trgovina in posredništvo, sedež: Ulica
Vide Pregarčeve 35, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/18063/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5698383
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2461
Proizvodnja razstreliv; 2462 Proizvodnja
sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 7. 1997.
Rg-114782
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05532 z dne 28. 10. 1997 od št.
vložka 1/29819/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1216074
Firma: KROKY, priprava in catering
hrane, d.o.o.
Skrajšana firma: KROKY, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Petkova ulica 57
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Korošec Frida, Maribor,
Ulica Pregarčevih 34, vstop 2. 10. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Wolpoti Irena, Ljubljana, Župančičeva 4, imenovana 2. 10. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Št.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1997:
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1552 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
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skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
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Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-114842
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03341 z dne 21. 10. 1997 pri subjektu vpisa TEGMA, d.o.o., prodaja in proizvodnja tehničnih materialov, sedež:
Brezje 10, 1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/08310/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti, zastopnika
in družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5411122
Firma: TEGMA, Računovodske storitve, proizvodnja in strojna obdelava kovin, d.o.o., 1290 Grosuplje
Sedež: 1290 Grosuplje, Brezje pri
Grosupljem 10
Ustanovitelja: Rozman Andrej, vstopil
19. 4. 1990, in Rozman Suzana, vstopila
20. 8. 1997, oba iz Grosuplja, Brezje pri
Grosupljem 10, vložila po 798.950 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor
Rozman
Andrej,
imenovan
19. 4. 1990, ki zastopa družbo brez omejitev, in prokuristka Rozman Suzana, imenovana 20. 5. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2852 Splošna mehanična
dela; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 5274 Druga popravila, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knji-
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govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 5. 1997.
Rg-114883
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04851 z dne 11. 11. 1997 pri subjektu vpisa IDEAL KOMERCIALNI CENTER, trgovsko in proizvodno podjetje,
d.o.o., Hrib 36a, Loški potok, sedež: Hrib
36a, 1318 Loški potok, pod vložno
št. 1/23318/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in zastopnika, spremembo in uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5791600
Ustanovitelj: Debeljak Janez, Loški potok, Hrib 36a, vstop 10. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rus Slavko, izstop 20. 8. 1997.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Rus Slavku, ki je bil razrešen
20. 8. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih

izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
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gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 8. 1997.
Rg-114885
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04876 z dne 30. 9. 1997 pri subjektu vpisa TEAM 5 MOKRANJAC IN CO.,
marketing in inženiring, d.n.o., sedež:
Glinškova pl. 12, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18107/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in zastopnikov, spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5651964
Ustanoviteljica: Ferengja Zdenka, izstop
14. 8. 1997; Železnik Kovačič Irena, Ljubljana, Pot v Hrastovec 8a, vstop 14. 8.
1997, vložek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Ferengja Zdenka, razrešena
14. 8. 1997; direktorica Železnik Kovačič
Irena, imenovana 14. 8. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 30. 9. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5540

Št.

Točenje pijač in napitkov; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9303
Druge storitve za nego telesa.
Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 8. 1997.
Rg-114889
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04913 z dne 2. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29740/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1213822
Firma: MINIĆ, prevozi in storitve, k.d.,
Ljubljana
Skrajšana firma: MINIĆ, k.d. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Matjaževa ulica 9
Ustanovitelja: Minić Miroljub, Beograd,
ZR Jugoslavija, Bulevar AVNOJ-a 14, ki odgovarja s svojim premoženjem, in Žunter
Primož, Ljubljana, Brodarjev trg 12, ki ne
odgovarja, vstopila 28. 8. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Minić Miroljub, imenovan 28. 8.
1997, zastopa družbo brez omejitev kot poslovodja.
Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
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s surovim tobakom; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.
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Rg-114923
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04295 z dne 23. 10. 1997 pri subjektu vpisa KOVINASTROJ GASTRONOM,
Tovarna gostinske opreme, d.d., Grosuplje, sedež: Adamičeva 36, 1290 Grosuplje, pod vložno št. 1/00415/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo statusa in pooblastil zastopnika ter spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5034370
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Avšič Marko, Ljubljana, Savlje 90, razrešen
2. 8. 1996 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Marolt Jože,
Bregar Karel, Miklavčič Jože in Šuster Milan, vstopili 22. 7. 1996, Gruden Tomaž,
izstopil in ponovno vstopil 22. 7. 1996,
Lampret Alojz, Dremelj Marta in Vidic Srečko, izstopili in ponovno vstopili 16. 7. 1996.
Rg-114940
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05542 z dne 13. 11. 1997 pri subjektu vpisa DZS, založništvo in trgovina,
d.d., sedež: Mali trg 6, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01116/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5132088
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Rogelj Adi, Ljubljana, Hacetova 11, razrešen
4. 6. 1997 kot direktor in imenovan za predsednika uprave, ter člani uprave Štokovič
Rudi Janko, Ljubljana, Stari trg 17, Sedej
Vladimir, Ljubljana, Legatova 6a, in Krek
Franc, Grosuplje, Prešernova 15, ki so bili
imenovani 4. 6. 1997 in zastopajo družbo
brez omejitev.
Rg-114941
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06050 z dne 13. 11. 1997 pri subjektu vpisa IMP KLIMA MONTAŽA, inženiring, projektiranje, montaža, proizvodnja, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Vojkova
ul. 58, sedež: Vojkova ul. 58, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01966/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5078008
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Trost Janez, razrešen 1. 9. 1997;
zastopnik Setnikar Miroslav, Ljubljana, Črtomirova 16, imenovan 1. 9. 1997, kot vršilec dolžnosti direktorja zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-114950
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04907 z dne 12. 11. 1997 pri subjektu vpisa SLOVENIJALES STOLARNA,
p.o., Podjetje za proizvodnjo pohištva, Videm-Dobrepolje, Podgorica 21, sedež:
Podgorica 21, 1312 Videm-Dobrepolje,
pod vložno št. 1/01020/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, lastninsko preoblikovanje, preoblikovanje iz p.o.
v d.d., osnovni kapital, začasno upravo, nad-
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zorni svet, spremembo ustanoviteljev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5005965
Firma: STOLARNA DOBREPOLJE,
d.d., Družba za proizvodnjo pohištva,
Podgorica 21, Videm Dobrepolje
Skrajšana firma: STOLARNA DOBREPOLJE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 195,049.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil 15,863.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 15,863.000 SIT,
Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 68,709.000 SIT, upravičenci interne
razdelitve, vložili 31,724.000 SIT, udeleženci
notranjega
odkupa,
vložili
32,752.000 SIT, in udeleženci javne prodaje, vložili 30,138.000 SIT – vstopili 29. 4.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Škulj Stanko, Videm Dobrepolje, Zagorice št. 24a, razrešen in ponovno imenovan 29. 4. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Babič Albin, Mustar Tone in Lesjak Franc, vstopili 29. 4.
1997.
Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6312

Skladiščenje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije št. LP 01142/01023
– 1997/MR z dne 28. 8. 1997.
Rg-114962
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05770 z dne 20. 10. 1997 pri subjektu vpisa SIJAJ HRASTNIK, proizvodnja
svetil in galvanizacija, d.d., sedež: Pot
Vitka Pavliča 9, 1430 Hrastnik, pod vložno št. 1/02019/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča dopolnilni sklep Srg 3798/97
– spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5254167
Vpiše se sprememba statuta z dne 1. 7.
1997.
Rg-114968
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05020 z dne 21. 10. 1997 pri subjektu vpisa GIVO, Gradnja in vzdrževanje
objektov, Ljubljana, d.d., sedež: Dvorec
Selo, Zaloška 69, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01111/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, zastopnika, datuma za člane nadzornega sveta in statuta ter pooblastila za
upravo družbe s temile podatki:
Matična št.: 5072280
Osnovni kapital: 213,305.000 SIT
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Jarc Mirko, razrešen 31. 7. 1997;
Vidrih Joško, Ljubljana, Tacenska 155, razrešen 28. 8. 1997 kot zastopnik in imenovan za predsednika uprave – direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev, in članica
uprave Tomšič Marjeta, Ljubljana, Kotnikova 20, imenovana 28. 8. 1997, ki zastopa
družbo kot izvršna direktorica.
Člani nadzornega sveta: Velikonja Peter,
Klemenc Danica in Adamič Oskar, izstopili
25. 8. 1997; Klemenc Danica, predsednica, Velikonja Peter, namestnik, in Adamič
Oskar, predsednik delavcev, vstopili 25. 8.
1997.
Sprememba statuta z dne 30. 9. 1997.
Vpiše se sklep skupščine delničarjev
družbe GIVO, Gradnja in vzdrževanje objektov, d.d., z dne 25. 8. 1997 z naslednjo
vsebino: za točko 4.21 se doda novo poglavje, ki glasi: 4.22. Uprava je pooblaščena, da v petih letih od vpisa sprememb v
sodni register poveča osnovni kapital do 50
(petdeset) % njegove vrednosti, kakršna je
na dan sprejema tega sklepa, z izdajo novih
delnic za denarne vložke in za stvarne vložke na način, pod pogoji in postopku, določenem v 331. členu ZGD. Uprava lahko
izda prednostne delnice brez glasovalne
pravice in jim podeli pravice, ki so prednostne pred pravicami iz že obstoječih delnic. Po petih letih od vpisa sprememb statuta v sodni register lahko skupščina sprejme
sklep o odobrenem kapitalu za naslednjih
pet let, katerega sprejme s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega
kapitala. Nove delnice se lahko izdajo tudi
delavcem družbe v skladu s tem statutom,
podjetniško pogodbo oziroma panožno kolektivno pogodbo. Dotedanji delničarji ima-
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jo prednostno pravico do vpisa novih delnic. Uprava mora povabiti dotedanje delničarje, da lahko v 30 (trideset) dneh vpišejo
in vplačajo nove delnice v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko uprava v
celoti ali deloma izključi prednostno pravico
do novih delnic.
Rg-114970
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04211 z dne 16. 10. 1997 pri subjektu vpisa HIDROTEHNIK, Vodnogospodarsko podjetje, Ljubljana, p.o., sedež:
Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01065/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, preoblikovanje iz p.o. v d.d., spremembo firme, sedeža in ustanoviteljev, osnovni
kapital, člane nadzornega sveta in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5142342
Firma: HIDROTEHNIK, Vodnogospodarsko podjetje, d.d., Slovenčeva 97,
Ljubljana
Skrajšana firma: HIDROTEHNIK, d.d.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 384,472.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska ulica 15, vložil 25,087.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 25,087.000 SIT, Sklad RS
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
100,268.000 SIT, upravičenci interne razdelitve, vložili 50,173.000 SIT, udeleženci
notranjega odkupa, vložili 12,623.000 SIT,
udeležnci javne prodaje, vložili 37,630.000
SIT, in Republika Slovenija, vložila
133,604.000 SIT – vstopili 18. 3. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Petek Tepina Damjana in Škerjanec Tomaž, razrešena 18. 3. 1997; Bukovec Andrej, Ljubljana, Triglavska 15, razrešen 18. 3. 1997 kot zastopnik in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Šala Franc, Lap
Bernarda in Krautberger Adalbert, vstopili
18. 3. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1997:
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0201
Gozdarstvo; 1411 Pridobivanje kamnin za
gradbene namene; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2030 Stavbno mizarstvo;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanična dela; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
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inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 5551 Storitve
menz; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9000 Storitve javne higiene.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije št. LP 1133/1129 –
1997/IJS z dne 14. 7. 1997.
Rg-115059
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04110 z dne 14. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29779/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1198726
Firma: GRADEJA, gradbene storitve,
d.o.o., Ljubljana, Cesta v Mestni log 55
Skrajšana firma: GRADEJA, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mestni log 55
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jusufoski Asim, Ohrid, Jane
Sandanski 75, vstop 6. 6. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Jusufoski Asim, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Mole Zoran, Ljubljana, Cesta v zeleni log 18, imenovana 6. 6.
1997.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1997:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 2030 Stavbno mizarstvo; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
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mičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2852 Splošna mehanična dela; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
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7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.
Rg-115076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03078 z dne 12. 11. 1997 pri subjektu vpisa MIBEL TRGOVINA, trgovina,
gostinstvo in proizvodnja, d.o.o., sedež:
Križ 28a, 1218 Komenda, pod vložno
št. 1/28088/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov in
spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5949521
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Plevel Franc, razrešen 26. 5. 1997;
direktor Bele Darko, Komenda, Križ 28a,
imenovan 26. 5. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 11. 1997.
Rg-115145
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05736 z dne 25. 11. 1997 pri subjektu vpisa IMP, strojno kovinska industrijska proizvodnja, d.d., sedež: Celovška 479, 1210 Ljubljana-Šentvid, pod
vložno št. 1/05045/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5078148
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Drole Andej, razrešen 9. 10. 1997;
zastopnik Homar Janko, Škofije, Sp. Škofije 120, imenovan 10. 10. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-115152
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06018 z dne 20. 11. 1997 pri subjektu vpisa OIKOS, d.o.o., svetovanje za
okolje, sedež: Ljubljanska 63, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/03782/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, naslova družbenika, poslovnih deležev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5311675
Ustanovitelji: Šebenik Miroslav Jožef,
razrešen 9. 10. 1997; Špendl Robert, Radomlje, VI. ulica 7, vstopil 25. 11. 1989,
vložil 740.080 SIT, Jerman Sandi, Radomlje, Bukovčeva 3, vstopil 25. 11. 1989, vložil 100.920 SIT, Harmel Matjaž, Cerknica,
Lovkova ulica 5, vstopil 25. 11. 1989, vložil 740.080 SIT, Kobal Jurij, Radomlje, Dermastjeva 27, vstopil 25. 11. 1989, vložil
740.080 SIT, Šimec Roman, Ljubljana, Šarhova 28, vstopil 17. 6. 1992, vložil
100.920 SIT, in Stritih Jernej, Ljubljana,
Glinškova ploščad 8, vstopil 9. 10. 1997,
vložil 100.920 SIT - odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorji Špendl Robert, imenovan 22. 12.
1994, ter Kobal Jurij in Harmel Matjaž, ime-
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novana 9. 10. 1997 - zastopajo družbo brez
omejitev.
Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 10. 1997.
Rg-115153
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06296 z dne 20. 11. 1997 pri subjektu vpisa IMELDA 8000 INTERNATIONAL, Podjetje za svetovanje, inženiring
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Sattnerjeva 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27705/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža ter
dopolnitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5757398
Firma: CENTRAL EUROPEAN TRADING INTERNATIONAL, podjetje za svetovanje, inženiring in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: CENTRAL EUROPEAN
TRADING INTERNATIONAL, d.o.o., Ljubljana
Sedež. 1000 Ljubljana, Kamniška 36
Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1997:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420

Projektiranje in tehnično svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 10. 1997.
Rg-115155
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04852 z dne 19. 11. 1997 pri subjektu vpisa RUSS, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Kolodvorska 9a, Ribnica, sedež: Kolodvorska 9a,
1310 Ribnica, pod vložno št. 1/05399/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in poslovnih deležev
ter razširitev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5342716
Ustanovitelj: Debeljak Janez, izstop
20. 8. 1997; Rus Slavko, Ribnica, Grič,
Cesta III/3, vstop 20. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1997:
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0150 Lov in
gojitev divjadi ter lovske storitve; 0202 Gozdarske storitve; 1411 Pridobivanje kamnin
za gradbene namene; 1413 Pridobivanje
skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in
peska; 1581 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
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šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3512 Proizvodnja
in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
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Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
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nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9213 Kinematografska dejavnost; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9271
Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 8. 1997.
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Rg-115160
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05920 z dne 18. 11. 1997 pri subjektu vpisa INTER, Podjetje za trgovino,
kooperacijsko proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Cesta Dolomitskega odreda 86d,
Ljubljana, sedež: Cesta Dolomitskega
odreda 86d, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03484/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5309832
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Merhar-Teran Marija, Ljubljana, Vrhovci, C. X/6, imenovana 17. 9. 1997, zastopa družbo brez omejitev. do dokončanja
zapuščinskega postopka.
Rg-115167
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05737 z dne 14. 11. 1997 pri subjektu vpisa AVTOTEHNA TRGOVINA, trgovska družba z blagom za široko potrošnjo,
d.o.o., sedež: Celovška c. 228, 1117
Ljubljana, pod vložno št. 1/27170/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5925932
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hrastar Janez, razrešen 16. 10.
1997; direktorica Gačnik Petra, Škofljica,
Srednjeveška ul. 39, imenovana 16. 10.
1997.
Rg-115175
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06446 z dne 24. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29937/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1233998
Firma: ISTAMA, družba za trgovino in
turizem, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ISTAMA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Prijateljeva 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Coklar Esat, Istanbul, B. Pasa, Yildirim, Huner 5, vstop 13. 11. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Coklar Esat, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Godler Annette, Log
pri Brezovici, Cesta na Mele 16, imenovana
13. 11. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
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cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-

no z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041
Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-115176
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06334 z dne 20. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29927/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1227238
Firma: DG 69, trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o., Vrhnika
Skrajšana firma: DG 69, d.o.o., Vrhnika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Drenov grič 69
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelja: Marolt Mihaela, Ljubljana,
Pot za razori 12, in Marolt Franc, Vrhnika,
Drenov grič 69, vstopila 11. 11. 1997, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Marolt Mihaela, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Marolt Franc, ki
zastopa družbo brez omejitev kot pomočnik
direktorice, imenovana 11. 11. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4521 Splošna gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno
svetovanje;
7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-115184
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05632 z dne 17. 11. 1997 pri subjektu vpisa FRAGMAT, podjetje za proizvodnjo, trgovino in posredovanje,
d.o.o., Cesta Majde Šilc 1, Sodražica,
sedež: Cesta Majde Šilc 1, 1317 Sodražica, pod vložno št. 1/12243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, deležev in zastopnika,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5493668
Firma: FRAGMAT IZOLIRKA, podjetje
za proizvodnjo, gradbeništvo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: FRAGMAT IZOLIRKA,
d.o.o.
Ustanovitelja: Žgajnar Franc, Nova vas,
Polšeče 3, vstop 7. 3. 1991, vložek
1,677.600 SIT, in Mazij Anton, Nova vas,
Velike Bloke 7, vstop 2. 10. 1997, vložek
186.400 SIT - odgovornost: ne odgovarjata.

Št.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Žgajnar Franc, razrešen 2. 10. 1997 kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev, in direktor Mazij
Anton, imenovan 2. 10. 1997, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1997:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
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strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 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.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
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Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 10. 1997.
Rg-115186
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05118 z dne 17. 11. 1997 pri subjektu vpisa ROTIS, družba za proizvodnjo
in trgovino na debelo in drobno z mešanim blagom, Ljubljana, d.o.o., sedež: Pot
k sejmišču 30, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/10461/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5448603
Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1997:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
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računalniško opremo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev.
Rg-115195
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04991 z dne 13. 11. 1997 pri subjektu vpisa INVEC-REMACON, trgovsko
proizvodno podjetje, d.o.o., Streliška 8a,
Ljubljana, sedež: Streliška 8a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18731/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5608309
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1997:
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti.
Rg-115199
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05084 z dne 6. 11. 1997 pri subjektu vpisa SIMB, storitveno, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 21, sedež: Stegne 21, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23076/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5768616

Firma: SIMB, storitveno, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 11
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 11
Rg-115248
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04548 z dne 10. 11. 1997 pri subjektu vpisa PIKAPOLONICA, Podjetje za
trgovino in posredovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/05830/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5350573
Ustanovitelj: Šurjan Irena, izstop 22. 7.
1997; Djemo Ramič, Ljubljana, Štihova 25,
vstop 22. 7. 1997, vložek 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-115250
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04628 z dne 11. 11. 1997 pri subjektu vpisa IMPULZ, proizvodnja, montaža in servisiranje elektronskih in telekomunikacijskih naprav, d.o.o., Ljubljana,
Streliška 20, sedež: Streliška 20, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04168/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5319170
Firma: IMPULZ, proizvodnja, montaža
in servisiranje elektronskih in telekomunikacijskih naprav, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 280
Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1997:
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
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na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
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in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 11. 1997.
Rg-115259
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05556 z dne 7. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29864/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zavod s temile podatki:
Matična št.: 1216104
Firma: INFRA ECO LAB, zavod za varovanje in raziskovanje okolja, Ljubljana
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Skrajšana firma: INFRA ECO LAB, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Na Stolbi 1
Ustanovitelja: Rotar Jošt, Ljubljana, Na
Stolbi 1, in Mertelj Polonca, Ljubljana, Celovška 287, vstopila 24. 9. 1997, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Rotar Jošt, imenovan 24. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev kot vršilec
dolžnosti direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 8042 Drugo izobraževanje; 9112
Dejavnost strokovnih združenj; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov.
Rg-115265
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05588 z dne 4. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29838/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1216171
Firma: DIRECTRIX, družba za poslovno in ekonomsko svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: DIRECTRIX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska 7
Osnovni kapital: 1,947.000 SIT
Ustanoviteljica: Brus Vida, Ljubljana, Vrtača 7, vstop 30. 9. 1997, vložek
1,947.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Brus Vida, imenovana 30. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
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Rg-115270
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06146 z dne 13. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29903/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1233505
Firma: ETERNITY 2000, trgovina in
posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ETERNITY 2000, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: TYCOON GMBH, Warenhandelskontor, D-78467, Trossingen, Steppach 2, vstop 29. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rezec Silvo, Celje, Lešničarjeva ulica 3, imenovan 29. 10. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
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čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na

drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-115358
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07186 z dne 3. 11. 1997 pri subjektu vpisa B.A.J. CONTACT, Podjetje za
komercialne posle pri uresničevanju
funkcije blaga in storitev, izvoz in uvoz,
inženiring, turizem in prevozništvo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Janševa 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/16467/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, deležev, zastopnika in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5575834
Firma: B.A.J. CONTACT, Podjetje za
komercialne posle pri uresničevanju
funkcije blaga in storitev, izvoz in uvoz,
inženiring, turizem in prevozništvo, d.o.o.
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Skrajšana firma: B.A.J. CONTACT, d.o.o.
Ustanovitelji: Šumić-Milenkovič Jasmina,
Milenković Božidar, ki sta vložila po
606.800 SIT, ter Milenković Blaž in Šumić
Adnan-Adi, ki sta vložila po 151.700 SIT,
vsi iz Ljubljane, Janševa 1, vstopili 24. 12.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Milenković Božidar in Šumić-Milenković Jasmina, imenovana 24. 12. 1996,
zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
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5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9000
Storitve javne higiene; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
osmih dneh po prejemu sklepa, ki se vloži
pri tem sodišču. O pritožbi odloča pristojno
sodišče druge stopnje.
Rg-115384
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05829 z dne 26. 11. 1997 pri subjektu vpisa EDUARD KETTNER – HEMCO,
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trgovina z orožjem, strelivom in opremo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška
150, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26564/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5903653
Firma: EDUARD KETTNER, trgovina z
orožjem, strelivom in opremo, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: EDUARD KETTNER,
d.o.o., Ljubljana
Rg-115387
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06416 z dne 26. 11. 1997 pri subjektu vpisa IZOL ITP, Servis, trgovina, inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tugomerjeva 18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22877/00 vpisalo v sodni register tega sodišča nadomestni sklep Srg 7241/96
– spremembo ustanoviteljev in dejavnosti
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5787050
Ustanovitelja: Prkić Drago, Varaždin,
Zrinski I Frankopana 11, vstop 25. 1. 1993,
vložek 450.000 SIT, in Prkić Nevenka, Zenica, Prvomajska 27, vstop 18. 5. 1994,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:
1552 Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1585 Proizvodnja testenin;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
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na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
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vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov

široke porabe; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.
Rg-115390
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06646 z dne 27. 11. 1997 pri subjektu vpisa BIRO CENTER, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 7, sedež: Linhartova 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26650/00 vpisalo v sodni register tega sodišča nadomestni sklep Srg 5256/96 – spremembo
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5872812
Firma: BIRO CENTER, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106
Skrajšana firma: BIRO CENTER, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 106
Sedež. 1000 Ljubljana, Dunajska 106
Rg-115607
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06387 z dne 17. 11. 1997 pri subjektu vpisa SUBITO, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Brodarjev trg 1,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/21725/00 vpisalo v sodni register tega sodišča popravni sklep Srg 2279/97
razadi spremembe sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5717841
Sedež: 1000 Ljubljana, Pot na Fužine 1
Rg-115620
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05692 z dne 10. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29869/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1216384
Firma: OLMA TRADE, d.o.o., družba
pooblaščenka za upravljanje
Skrajšana firma: OLMA TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1001 Ljubljana, Poljska pot 2
Osnovni kapital: 299,051.710 SIT
Ustanovitelji: Golobič Franc, Ljubljana-Polje, Rjava cesta 10, vložil 4,529.280
SIT, Golobič Franc, Ljubljana, Ul. Polonce
Čuda 3, vložil 11,937.936 SIT, Gričar Anica, Ljubljana, Avguštinčičeva 25, vložila
23,055.520 SIT, Kneževič Peter, Ljubljana, Brodarjev trg 1, vložil 11,192.592 SIT,
Krumpič Avgust, Ljubljana, Novo Polje c.
X/77a, vložil 16,193.296 SIT, Kus Branko,
Ljubljana,
Kamnoseška
18,
vložil
22,049.104 SIT, Kus Jože, Ljubljana, Novo Polje c. X/77, vložil 13,299.384 SIT,
Kus Dragi, Ljubljana, Novo Polje c. X/77,
vložila 13,484.880 SIT, Petrovič Radmila,
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Ljubljana, Brodarjev trg 20, vložila
7,387.464 SIT, Petrovič Vojislav, Ljubljana, Brodarjev trg 20, vložil 11,792.288
SIT, Smerajec Ciril, Ljubljana, Pot na Labar 3, vložil 12,034.504 SIT, Kirn Tomaž,
Ljubljana-Šmarje Sap, Trdinova 18, vložil
530.000 SIT, Vidmar Ljubica, Ljubljana,
Novo Polje c. I/5, vložila 13,632.832 SIT,
Hrobat Boris, Ljubljana, Kosovelova 53a,
vložil 38,626.832 SIT, Petrovič Snežana,
Ljubljana,
Runkova
2/68,
vložila
10,829.968 SIT, Upale Anica, Ljubljana,
Reboljeva 14a, vložila 13,151.616 SIT,
Gašparovič Simon, Ivančna Gorica, Pot v
Boršt 19, vložil 11,737.104 SIT, Ečimovič
Mirko, Ljubljana, Polje c. V/1, vložil
8,215.472 SIT, Kambič Milan, Jesenice,
Partizanska pot 2, vložil 10,828.688 SIT,
Gorjanc Uroš, Kranj, Smledniška 15a, vložil 22,066.768 SIT, Turk Filip, Ljubljana,
Športna ul. 18, vložil 522.000 SIT, Krek
Jožefa, Ljubljana, Ilirska ul. 4, vložila
1,293.888 SIT, Ečimovič Parifinus, Ljubljana, Polje c. V/001, vložil 2,411.136 SIT,
Baškovec Albin, Ljubljana, Sneberska
c. 29, vložil 7,582.270 SIT, in Stanovnik
Ana, Ljubljana, Novo Polje c. XVI/022, vložila 10,677.888 SIT – vstopili 9. 10.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Hrobat Boris, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Gričar Anica, imenovana 9. 10. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1997:
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Rg-115622
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05551 z dne 10. 11. 1997 pri subjektu vpisa DVZ PONIKVE, Podjetje za
zaposlovenje in usposabljanje invalidov, d.o.o., Ponikve, sedež: Ponikve 76,
1312 Videm-Dobrepolje, pod vložno
št. 1/12517/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5496357
Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1997:
85325 Dejavnost invalidskih podjetij.
Rg-115623
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03416 z dne 10. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29871/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1196626
Firma: STUDIO MAJ, trgovina in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: STUDIO MAJ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Mestni trg 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Klemenc Dunja, Ljubljana,
Mestni trg 17, in Murkovič Jožef, Kočevje,
Kajuhovo naselje 36, vstopila 5. 3. 1997,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Št.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Klemenc Dunja in direktor Murkovič Jožef, imenovana 5. 3. 1997, zastopata
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1588 Proizvodnja homogeniziranih
živil in dietetične hrane; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 361 Proizvodnja pohištva; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
511 Posredništvo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 722
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Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 7230 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 732 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eskperimentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 747 Čiščenje stavb; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 852 Veterinarstvo; 8520 Veterinarstvo; 853 Socialno varstvo; 8531 Institucionalno socialno varstvo; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev;
900 Storitve javne higiene; 9000 Storitve
javne higiene; 911 Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj;
9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9120
Dejavnost sindikatov; 913 Dejavnost drugih
organizacij; 9131 Dejavnost verskih organizacij; 9132 Dejavnost političnih organizacij;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
921 Filmska in videodejavnost; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 922 Radijska in televizijska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 924 Dejavnost tiskovnih agencij; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 9252
Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezer-
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vatov; 926 Športna dejavnost; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za sprostitev;
9271 Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-115625
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03805 z dne 4. 11. 1997 pri subjektu vpisa ELMALINE, kovinski elementi, d.o.o., Ul. Željka Tonija 45a, 1211
Ljubljana, sedež: Ul. Željka Tonija 45a,
1211 Ljubljana-Šmartno, pod vložno
št. 1/06125/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo imena ustanoviteljice in zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5942624
Ustanoviteljica: Jelerčič Ghita, Ljubljana
Šmartno, Ul. Željka Tonija 45a, vstop 17. 5.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Jelerčič Ghita, imenovana 17. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-115628
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02269 z dne 4. 11. 1997 pri subjektu vpisa MAVA, družba za trgovino z
mešanim blagom, Ljubljana, d.o.o., sedež: Olge Mohorjeve 14, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/03151/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža in zastopnika ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5307368
Sedež: 1000 Ljubljana, Tesovnikova
74c
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Breskvar Barbara, imenovana
13. 6. 1997, in Breskvar Peter, razrešen
13. 6. 1997 kot direktor in imenovan za
zastopnika, oba iz Ljubljane, Ulica bratov
Učakar 68, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1997:
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0202 Gozdarske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na
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drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa.
Rg-115629
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05312 z dne 3. 11. 1997 pri subjektu vpisa SVEA, Lesna industrija, d.d.,
Zagorje ob Savi, sedež: Cesta 20. julija
23, 1410 Zagorje ob Savi, pod vložno
št. 1/00280/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5034167
Član nadzornega sveta: Čop Bogdan,
izstopil 8. 7. 1997; Vrtačnik Samo, vstopil
8. 7. 1997.
Rg-115637
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06066 z dne 3. 11. 1997 pri subjektu vpisa MIŠKA, podjetje za izobraževanje, inženiring, storitve in usluge, zastopanje in posredovanje blaga in storitev v notranji in zunaji..., Ljubljana,
d.o.o., sedež: Kamnogoriška c. 23, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14011/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5539927
Ustanovitelja: Gruden Vlado, izstopil
30. 10. 1996; Gorjup Darko, Ljubljana,
C.
Ceneta
Štuparja
23,
vstopil
24. 10. 1991, in Gruden Breda, Ljubljana, Kamnogoriška 23, vstopila 30. 10.
1996, vložila po 450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-115641
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05840 z dne 5. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29850/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1233114
Firma: V.NEMEC, poslovno in finančno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: V.NEMEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod kostanji 51

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nemec Valter, Ljubljana,
Pod kostanji 51, vstop 13. 10. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Nemec Valter, imenovan 13. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-115646
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03074 z dne 21. 10. 1997 pri subjektu vpisa MIZARSKO PODJETJE PODPEČ, p.o., Jezersko 22, sedež: Jezero
22, 1352 Preserje, pod vložno
št. 1/00128/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, ustanovitelje, osnovni kapital, spremembo tipa zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5071747
Firma: MIZARSTVO PODPEČ, d.o.o.,
Jezero 22, Podpeč
Skrajšana firma: MIZARSTVO PODPEČ,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 25,820.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 11,720.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil 1,460.000 SIT, Odškodninski
sklad, Ljubljana, Mirna ulica 6, vložil
1,460.000 SIT, in Pristavec Leopold Štefan, Preserje, Jezero 74, vložil 11,180.000
SIT – vstopili 30. 1. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Suhadolnik Marjan, Preserje, Jezero 152, razrešen 13. 1. 1997 kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.
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Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja agencije št. LP
01045/01039 – 1997/ASA z dne 26. 5.
1997.
Rg-115651
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04390 z dne 20. 10. 1997 pri subjektu vpisa ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in
trženje kozmetičnih izdelkov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tržaška c. 40, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01054/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala
in zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti,
preoblikovanje iz d.o.o. v d.d. in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5043646
Firma: ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in
trženje kozmetičnih izdelkov, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: ILIRIJA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 2.497,780.000 SIT
Ustanovitelji: ILIRIJA-VEDROG, p.o., izstopila 18. 7. 1997; BELINKA HOLDING,
d.d., Ljubljana-Črnuče, Zasavska 95, vstopila 17. 5. 1990, vložila 19,980.000 SIT,
dediči po pokojnem Ivanu Rozmanu, vstopili 18. 7. 1997, vložili 2.106,130.000 SIT,
in delavci v ILIRIJI, vložili 371,670.000 SIT
– vstopili 18. 7. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Člani nadzornega sveta: Rozman Janez,
Petrovič Danijel in Cerar Marjan, vstopili
18. 7. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1997:
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2463
Proizvodnja eteričnih olj; 511 Posredništvo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7230 Obdelava podatkov; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;
podjetniško svetovanje; upravljanje s holding družbami; 8042 Drugo izobraževanje;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Rg-115652
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03439 z dne 21. 10. 1997 pri subjektu vpisa PROGRES LOVŠIN, k.d., Pro-

Št.

izvodnja, storitve, trgovina in gostinstvo,
Ribnica, sedež: Sajevec 17, 1310 Ribnica, pod vložno št. 1/25171/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža in priimka komanditistke s temile podatki:
Sedež: 1310 Ribnica, Cesta na Ugar
b.š., industrijska cona
Ustanoviteljica: Doganoc Lovšin Nataša
(komanditistka), dipl. ekonomistka, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta III/8, vstop 28. 1.
1994, vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-115653
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05570 z dne 21. 10. 1997 pri subjektu vpisa KEMIČNA TOVARNA MOSTE,
d.d., Ljubljana, Ob železnici 14, sedež:
Ob železnici 14, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01551/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, zastopnika, članov nadzornega sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5132622
Firma: BELINKA, Kemična tovarna Moste, d.d.
Skrajšana firma: BELINKA KTM, d.d.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Keršič Belizar, razrešen 30. 9.
1997; direktor Kušar Mihael, Ljubljana, Zelena pot 30, imenovan 30. 9. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Braune Janez,
Flis Malči, Černic Sergej, Glas Miroslav in
Satler Matjaž, izstopili 25. 9. 1997; Prevodnik Marija, Flis Amalija, Cerar Marjan,
Svete Silvo in Paš Branko, vstopili 25. 9.
1997.
Sprememba statuta z dne 3. 10. 1997.
Rg-115654
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04083 z dne 21. 10. 1997 pri subjektu vpisa INLES HRAST, proizvodnja
stevbnega pohištva in inženiring, d.d.,
Prigorica 98, Dolenja vas, sedež: Prigorica 98, 1331 Dolenja vas, pod vložno
št. 1/12711/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti ter člane nadzornega sveta
s temile podatki:
Matična št.: 5103126
Firma: INLES, Proizvodnja, trženje in
inženiring, d.d., Kolodvorska 22, Ribnica
Skrajšana firma: INLES, d.d.
Sedež: 1310 Ribnica, Kolodvorska 22
Osnovni kapital: 667,786.000 SIT
Ustanovitelji: Remic Matija, Cimperman
Andrej, INLES HOLDING, d.d., INLES
HRAST, d.d., Gornik Jože, Češarek Janez,
Klun Jože, Bambič Branko, Vidervol Milan,
Kaplan Andreja, Oražem Rado, Arko Alojz,
Šenk Anton in Lovšin Janez, izstopili 21. 4.
1997; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil 99,296.000 SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala
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ulica 5, vložil 66,716.000 SIT, Sklad RS za
razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
212,660.000 SIT, upravičenci interne razdelitve, vložili 127,322.000 SIT, udeleženci notranjega odkupa, vložili 27,730.000
SIT, udeleženci javne prodaje, vložili
133,430.000 SIT, in lastniki trajnih vlog,
vložili 632.000 SIT – vstopili 21. 4. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
predsednik uprave Lesar Janez, Ribnica,
Gorenjska cesta 59, imenovan 21. 4. 1997,
ki zastopa družbo brez omejitev, Šenk Anton, Ribnica, Dolenji Lazi 7, razrešen 21. 4.
1997 kot direktor in imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo brez omejitev kot podpredsednik uprave in zastopnik Mihelič
Franc, Ribnica, Cesta VIII/3, Grič, imenovan 21. 4. 1997, ki zastopa družbo brez
omejitev kot podpredsednik uprave.
Člani nadzornega sveta: Turk Franc, Urh
Dušan, Vidervol Brane, Pogorelc Viktor,
Schachtner Thomas, Pučnik Janko in Šuln
Stanislav, vstopili 21. 4. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28512 Druga površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
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čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjeva-

nja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 9251 Dejavnost
knjižnic in arhivov.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na podlagi soglasja agencije št. LP 01256/01482 –
1997/ST z dne 7. 7. 1997.
Rg-115655
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03663 z dne 21. 10. 1997 pri subjektu vpisa KOVINAR, Podjetje storitvenih
obrti, p.o., Kočevje, sedež: Reška
c. 23. 1330
Kočevje, pod
vložno
št. 1/00683/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, ustanovitelje, osnovni kapital, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5066905
Firma: KOVINAR, Podjetje storitvenih
obrti, d.d., Kočevje
Skrajšana firma: KOVINAR, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 86,337.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
17,267.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
8,634.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil 16,904.000
SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili
15,456.000 SIT, in udeleženci notranjega
odkupa, vložili 28,076.000 SIT – vstopili
24. 3. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Člani nadzornega sveta: Kordiš Slavko,
Kravanja Jure in Suhadolnik Martina, vstopili 24. 3. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2852 Splošna mehanična dela;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4020 Oskrba s
plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
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tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
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pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na podlagi soglasja agencije št. LP 01095/00129 –
1997/TP z dne 19. 6. 1997.
Rg-115656
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03503 z dne 21. 10. 1997 pri subjektu vpisa TAPED PICTURES, družba za
zastopanje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot na Fužine 43, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19881/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, dejavnosti, zastopnika in
priimka družbenice in direktorice s temile
podatki:
Matična št.: 5673062
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva 9b
Ustanoviteljica: Šolak Gordana, Ljubljana, Pot na Fužine 43, vstop 16. 11. 1993,
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vložek 842.933,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Šolak Gordana, imenovana
16. 11. 1993, ki zastopa družbo brez omejitev, in prokurist Šolak Dragan, Beograd,
Gandijeva 172, imenovan 12. 6. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2465
Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve.
Rg-115663
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03460 z dne 22. 10. 1997 pri subjektu vpisa ENZ.ZO, Turistična agencija,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Ul. Malči Beličeve 18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17101/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in spremembo naslova družbenice in zastopnice s
temile podatki:
Matična št.: 5604869
Ustanoviteljica: Žitko Maša, Ljubljana,
Ulica Malči Beličeve 18, vstop 7. 2. 1996,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Žitko Maša, imenovana 12. 12.
1994.
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Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1596 Proizvodnja
piva; 2030 Stavbno mizarstvo; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
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mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-

cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9000 Storitve javne higiene; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
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90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne higiene;
9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih
združenj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9120 Dejavnost sindikatov; 9131 Dejavnost verskih organizacij; 9132 Dejavnost
političnih organizacij; 9133 Dejavnost drugih organizacij; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 9252
Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-115688
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03458 z dne 7. 10. 1997 pri subjektu vpisa L & K AGRO – TRADE, d.o.o.,
Transport, špedicija in trgovina, Tržaška
118, Ljubljana, sedež: Tržaška 118,
1291
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/15739/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5574684
Firma: K&K AGRO-TRADE, Trgovina –
storitve – transport, d.o.o.
Skrajšana firma: K&K AGRO-TRADE,
d.o.o.
Sedež: 1295 Ivančna Gorica, Partizanska ul. 4
Osnovni kapital: 4,037.537,50 SIT
Ustanovitelj: Labuz Milan, izstop 12. 6.
1997; Kager Simon, Ivančna Gorica, Partizanska 4, vstop 3. 2. 1992, vložek
4,037.537,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Labuz Milan, razrešen 11. 6. 1997;
direktor Kager Simon, imenovan 11. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-

Št.

ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
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na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74820 Pakiranje.
Rg-115690
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05344 z dne 10. 12. 1997 pri subjektu vpisa SREDNJA ŠOLA JOSIP JURČIČ, Ivančna Gorica, sedež: C. II. grupe
odredov 3, 1295 Ivančna Gorica, pod
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vložno št. 1/18714/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnice
s temile podatki:
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Vrenčur Milena, Ivančna Gorica,
Ulica Cankarjeve brigade 25, ki od 31. 7.
1997, zastopa šolo brez omejitev kot vršilka dolžnosti direktorice srednje šole in vršilka dolžnosti ravnateljice gimnazije, in zastopnica Strnad Marija, Ivančna Gorica, Potok pri Muljavi 3a, imenovana 8. 9. 1997 ki
kot vršilka dolžnosti ravnateljice srednje strokovne in poklicne šole nima pooblastila za
gospodarske in finančne zadeve.
Rg-115705
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06784 z dne 3. 12. 1997 pri subjektu vpisa G.A., podjetje za tekoče in
investicijsko vzdrževanje, Iška vas 9a,
p. Ig, d.o.o., sedež: Iška vas 9a, 1292 Ig,
pod vložno št. 1/05461/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5357802
Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
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skim orodjem; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-115706
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03447 z dne 3. 12. 1997 pri subjektu vpisa MEGACOP, podjetje za trgovino,
proizvodnjo, storitve in zastopstva, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Križevniška 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14857/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5556813
Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Rg-115712
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05021 z dne 1. 12. 1997 pri subjektu vpisa LIZ-INŽENIRING, podjetje za
pripravo in izvedbo investicij, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, sedež: Vurnikova 2,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/01226/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, ustanovitelje, osnovni kapital, spremembo pooblastil zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5145139
Firma: LIZ-INŽENIRING, podjetje za
pripravo in izvedbo investicij, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: LIZ-INŽENIRING, d.d.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 235,846.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
23,585.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana,
Kolodvorska
15,
vložil
23,585.000 SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Dunajska
160, vložil 102,468.000 SIT, upravičenci
interne
razdelitve
delnic,
vložili
29,605.000 SIT, udeleženci notranjega
odkupa, vložili 9,434.000 SIT, in udeleženci javne prodaje delnic, vložili
47,169.000 SIT – vstopili 24. 6. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Štular Janez, Ljubljana, Triglavska 44,

ki od 27. 6. 1997, zastopa podjetje brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Samar Milivoj,
Urbanc Olga in Kozinc Miha, vstopili 24. 6.
1997.
Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1997:
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eskperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja agencije št. LP
01287/00770 – 1997/SD z dne 3. 9.
1997.
Rg-115715
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 96/05801 z dne 25. 11. 1997 pri subjektu vpisa TEHART, podjetje za oblikovanje, trgovino in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Savska 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/28557/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5588316
Firma: AMBA STUDIO, podjetje za oblikovanje in pripravo tiska, d.o.o.
Skrajšana firma: AMBA STUDIO, d.o.o.
Osnovni kapital: 6,728.000 SIT
Ustanovitelja: Predrag Ljubotina, Grosuplje, Prešernova 32, vstopil 6. 10. 1992
in AMBA TRADING COMPANY TRGOVINA,
d.o.o., Ljubljana, Opekarska 49, vstopila
8. 11. 1996, vložila po 3,364.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1997:
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov.
Rg-115848
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06877 z dne 14. 2. 1997 pri subjektu vpisa GORIČANE, tovarna papirja
Medvode, d.d., sedež: Ladja 10, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/02616/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta z dne 20. 12. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5042291
Sprememba statuta z dne 20. 12. 1996.
Rg-115850
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06653 z dne 12. 2. 1997 pri subjektu vpisa PRIVATINVEST, Podjetje za investicijsko svetovanje, promet nepremičnin in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Miklošičeva 30, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/25467/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5842093
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Rinc Daniel in Ramovš Jožica, razrešena 3. 12. 1996; direktorica Volaj Simona, Ljubljana, Andričeva 1, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokurist Verbič
Dušan, Ljubljana, Dolenjska c. 149a, imenovana 3. 12. 1996.
Rg-115852
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06049 z dne 29. 1. 1997 pri subjektu vpisa KOP, Javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., sedež: Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi,
pod vložno št. 1/00490/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5073103
Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1997:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 02010 Gozdarstvo;
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
26700 Obdelava naravnega kamna;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 29130 Proizvodnja pip in ventilov;
29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 29310 Proizvodnja traktorjev;
29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 60230
Drug kopenski potniški promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74400 Ekonomsko
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propagiranje; 74700 Čiščenje stavb;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 92610 Obratovanje športnih
objektov; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-115855
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/03403 z dne 29. 1. 1997 pri subjektu vpisa ELEKTROMARKET, Trgovsko
in servisno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška c. 69, sedež: Tržaška c. 69, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08357/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in osnovnega kapitala, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5408024
Osnovni kapital: 1,942.413 SIT
Ustanovitelja: Gregorin Milan, Ljubljana,
Tržaška cesta 35, in Gregorin Marija, Ljubljana, Ul. Bratov Kunovarjev 5 vstopila
1. 8. 1990, vložila po 971.206,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1997:
286 Proizvodnja rezilnega in drugega orodja, ključavnic, okovja; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli
in opremo; 505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
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prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 930 Druge storitvene dejavnosti.
Rg-115860
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05372 z dne 29. 1. 1997 pri subjektu vpisa IGF, izvedenstvo, gospodarjenje, finance, d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 10, sedež: Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20195/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5698324
Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1997:
511 Posredništvo; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 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; 517 Druga
trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 602 Drug kopenski promet;
6024 Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
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nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-115862
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05692 z dne 29. 1. 1997 pri subjektu vpisa SCT, STROJEGRADNJA, proizvodnja, popravila in vzdrževanje strojne opreme, d.o.o., Ljubljana, Kavčičeva
66, sedež: Kavčičeva 66, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/10762/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5459974
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kuzman Ivan-Adolf, razrešen
22. 10. 1996; direktor Botušič Joško, Ljubljana, Beblerjev trg 3, imenovan 22. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-115866
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07125 z dne 10. 2. 1997 pri subjektu vpisa EFEKTA Inženiring, d.o.o., Ljubljana, Stegne 27, sedež: Stegne 27, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11975/00 vpisalo v sodni register tega sodišča začetek
redne likvidacije, spremembo firme in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5486807
Firma: EFEKTA INŽENIRING – v likvidaciji, d.o.o., Ljubljana, Stegne 27
Skrajšana firma: EFEKTA INŽENIRING,
d.o.o. – v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kavčič Jure, razrešen 23. 12. 1996;
likvidator Lamut Mitja, odv., Ljubljana, Trdinova 7, imenovan 23. 12. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Sklep skupščine z dne 23. 12. 1996 o
začetku redne likvidacije.
Rg-115867
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06847 z dne 10. 2. 1997 pri subjektu vpisa ŽITO, Pekarna Vrhnika, d.o.o.,
sedež: Idrijska 21, 1360 Vrhnika, pod
vložno št. 1/07702/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in pooblastil
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in člane nadzornega sveta
s temile podatki:
Matična št.: 5081769
Firma: PEKARNA VRHNIKA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 153,660.000 SIT
Ustanovitelji: PEKARNA VRHNIKA, p.o,
izstopila 22. 7. 1996; Podjetje za delovanje poslovnega sistema Žito, Ljubljana, d.d.,

Ljubljana,
Šmartinska
154,
vložilo
76,830.000 SIT, Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 15,366.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil 7,683.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica
15, vložil 7,683.000 SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili 15,366.000 SIT, in udeleženci
notranjega
odkupa,
vložili
30,732.000 SIT – vstopili 22. 7. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Košak Andrej, Ljubljana, Koseskega
30b, ki od 22. 7. 1996 zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Truden Vasja,
predsednik, Kajtner Rudi, namestnik predsednika, Buček Janez, Cof Vida in Plestenjak Andrej, vstopili 22. 7. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997:
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Dejavnost, izbrisana dne 10. 2. 1997:
157 Proizvodnja krmil za prehrano živali;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP 00843/01326
– 1996/SD z dne 19. 12. 1996.
Rg-115874
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01289 z dne 31. 1. 1997 pri subjektu vpisa NOTRANJSKI EKOLOŠKI
CENTER CERKNICA, Cesta 4. maja 51,
sedež: Cesta 4. maja 51, 1380 Cerknica, pod vložno št. 1/26995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg 4479/95 zaradi zastopnice s temile
podatki:
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Matična št.: 5914221
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Pavšer Nada, Ljubljana, Slomškova 27, imenovana 21. 8. 1995, zastopa
center brez omejitev kot strokovni vodja.
Rg-115875
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/00277 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu vpisa EMONA – BLAGOVNICA
BEŽIGRAD, d.o.o., Ljubljana, Titova 79,
sedež: Titova 79, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04677/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5302021
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
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na na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; ; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 De-
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javnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Rg-115876
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03594 z dne 5. 2. 1997 pri subjektu
vpisa SLOVENIJALES SLING, družba za inženiring in projektiranje, d.d., Ljubljana,
Dunajska 22, sedež: Dunajska 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13578/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo pri članu nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5526906
Član nadzornega sveta: Kolar Feliks,
izstopil in ponovno vstopil kot predsednik
10. 7. 1996.
Rg-115884
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/05452 z dne 27. 1. 1997 pri subjektu vpisa NASTOR, Nastanitev in storitve, Ljubljana, d.o.o., sedež: Bavdkova
št. 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11589/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5477433
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Miklavžin Janko, Ljubljana, Cesta v
Šmartno 50, ki od 1. 9. 1995 zastopa družbo brez omejitev kot v.d. direktorja, razen
pri sklepanju pogodb o nakupu in prodaji
nepremičnin, ki jih sklepa s predhodnim soglasjem skupščine.
Rg-115885
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06623 z dne 24. 1. 1997 pri subjektu vpisa LITOSTROJ – HOLDING, d.d.,
sedež: Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/10357/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti in člane nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5447135
Osnovni kapital: 1.878,900.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 905,260.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 354,560.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 121,700.000 SIT,
interni delničarji, vložili 145,620.000 SIT,
in udeleženci notranjega odkupa, vložili
351,760.000 SIT – vstopili 17. 9. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo; Družbeno
podjetje TZ Litostroj in Republika Slovenija,
izstopila 17. 9. 1996.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: člani uprave Žižić Terezija, Ljubljana, Omersova 32, ki zastopa družbo kot članica uprave
za ekonomiko in v okviru delovnega področja sklepa pogodbe s soglasjem predsednika uprave; Curanović Franjo, Kranj, Pot na
Jošta 16a, ki zastopa družbo kot član uprave za tehniko in proizvodnjo in v okviru delovnega področja sklepa pogodbe s soglasjem predsednika uprave, in Jovičić Stanka,
Ljubljana, Brilejeva 14, ki zastopa družbo
kot članica uprave za finance in v okviru
delovnega področja sklepa pogodbe s soglasjem predsednika uprave, vsi trije imenovani 4. 10. 1996, ter Stalowsky Stanko,
Ljubljana, Malgajeva 2, razrešen 4. 10.
1996 kot generalni direktor in imenovan za
predsednika uprave, ki kot član uprave za
komercialo zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Matjašič Anton,
Bernik Nataša, Kahrimanović Miro, Jarc
Aleksander, Kert Miroslav in Košak Andrej,
vstopili 10. 12. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1997:
511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.
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Vpiše se lastninsko preoblikovanje na podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje
in
privatizacijo
št.
LPS
00673/00377-1996/BR z dne 9. 12. 1996.
Rg-115886
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06631 z dne 24. 1. 1997 pri subjektu vpisa ELMA, tovarna transformatorjev, Ljubljana, p.o., sedež: Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče, pod vložno št. 1/12231/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, osnovnega kapitala in tipa zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5488788
Firma: ELMA TT, Tovarna transformatorjev, Ljubljana, d.d.
Skrajšana firma: ELMA TT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 140,176.000 SIT
Ustanovitelji: ELMA, Tovarna gospodinjskih aparatov in elektroproizvodov, Ljubljana, p.o., izstopila 11. 9. 1996; Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana,
Kotnikova 28, vložil 40,057.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica
15, vložil 33,754.000 SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska
22, vložil 14,018.000 SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili 21,141.000 SIT, in
udeleženci notranjega odkupa, vložili
31,206.000 SIT – vstopili 11. 9. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pastelj Sašo, Ljubljana-Črnuče, Cesta 24. junija 78, ki od 11. 9. 1996 zastopa
družbo brez omejitev kot direktor – začasna
uprava.
Člani nadzornega sveta: Pavlin Koraljka,
Valenčič Jože, Smuk Jože, Selan Mihael,
Mijatovič Agica in Brajdih Marjan, vstopili
11. 9. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1997:
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje.
Lastninsko preoblikovanje na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za pre-

strukturiranje in privatizacijo št, LP
00831/00768-1996/NGT z dne 12. 12.
1996.
Rg-115889
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04731 z dne 24. 1. 1997 pri subjektu vpisa MICKEY-MOUSE, KOSTEN,
ROZMAN, NAHTIGAL, plesna šola, d.n.o.,
Domžale, sedež: Podrečje 79, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/26679/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in imena ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5875463
Firma: MIKI, KOSTEN, ROZMAN,
NAHTIGAL, plesna šola, d.n.o., Domžale
Skrajšana firma: MIKI, KOSTEN, ROZMAN, NAHTIGAL, d.n.o., Domžale
Ustanoviteljica: Kosten Zabret Saša,
Domžale, Podrečje 45, vstop 11. 11.
1994, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Rg-115890
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07151 z dne 23. 1. 1997 pri subjektu vpisa C & G, zastopanje, svetovanje
in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Riharjeva
38, sedež: Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02607/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5297184
Ustanovitelji: Cirman Matjaž, Trzin, Kidričeva ulica 37, vstopil 16. 10. 1989, vložil
540.000 SIT, Gabrovšek Marko, Trzin, Kidričeva ulica 31, vstopil 16. 10. 1989, vložil 540.000 SIT, Sušnik Darko, Ljubljana,
Zelena pot 23, vstopil 7. 11. 1994, vložil
135.000 SIT, Lovrenčič Viktor, Ljubljana,
Cesta 24. junija 74, vstopil 7. 11. 1994,
vložil 135.000 SIT, in C & G, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Riharjeva 38, vstopil
24. 12. 1996, vložil 150.000 SIT- odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-115891
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03425 z dne 24. 1. 1997 pri subjektu vpisa SLOVENIJALES SLING, družba za inženiring in projektiranje, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 22, sedež: Dunajska
22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13578/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine
z dne 3. 7. 1996, spremembo statuta in
članov nadzornega sveta ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5526906
Član nadzornega sveta: Osterc Andrej –
predsednik, izstopil 3. 7. 1996; Kolar Feliks, vstopil 3. 7. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1997:
3511 Gradnja in popravilo ladij; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavlja-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-

Št.

delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba statuta z dne 3. 7. 1996.
Rg-115893
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00174 z dne 23. 1. 1997 pri subjektu vpisa SIRIUS MAREKTING, mednarodna trgovinska družba, d.o.o., sedež:
Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/28186/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5952301
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Štrukelj Jožef, razrešen 31. 12.
1996; zastopnica Mrevlje Ruža, Dobrna 68,
imenovana 31. 12. 1996, zastopa družbo
brez omejitev kot v.d. direktorja.
Rg-115894
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05916 z dne 23. 1. 1997 pod št.
vložka 1/28837/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5970865
Firma: REINAL, Družba za izvajanje sanacijskih in gradbenih del, d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: REINAL, d.o.o., Trzin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Špruhe 18,
Trzin
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: IRI, Inženiring Razvoj Inovacije, d.d., Ljubljana, Slovenčeva 95, ki
je vložil 4,130.000 SIT, Zajc Andrej, Ljubljana, Zupančičeva 10, Bernik Mitja, Ljubljana, Reboljeva 11, Šušteršič Jakob, Ljubljana, Abramova 5, Korla Jadran, Ljubljana, Brilejeva 22, Leskovar Iztok, Ljubljana,
Bilečanska 5, Dobnikar Vitoslav, Maribor,
Delavska 55, Pernek Marjan, Ljubljana, Polanškova 30, Milek Drago, Ljubljana, Sp.
Rudnik II/1, Štefančič Andrej, Ljubljana,
Dolenjska c. 112, Štefančič Franc, Kamnik, Suhadole 61e, in Hlebec Alojz, Sevnica, Mali Cirnik pri Šentjanžu 6a, ki so vložili po 70.000 SIT, ter Gutman Helena in
Gutman Dušan, oba iz Ljubljane, Andreaševa 11, ki sta vložila po 50.000 SIT – vsi
vstopili 11. 11. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Pernek Marjan, imenovan 11. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev kot v.d.
direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-115897
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 94/16323 z dne 27. 1. 1997 pri subjektu vpisa REI CONCEPT INTERNATIONAL, Trgovina, zastopstva, inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Letališka 33/IV, sedež:
Letališka 33/IV, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/11446/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5463360
Firma: REI CONCEPT INTERNATIONAL, project management & consulting,
d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: REI CONCEPT INTERNATIONAL EST. FOR GLOBAL TRADING,
Liechtenstein, Fl 9490, Vaduz, Fuerstentum, vstop 8. 10. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1997:
204 Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 267 Obdelava naravnega kamna; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
652 Drugo finančno posredništvo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 723 Obdelava podatkov; 724
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 732 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 744
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 9133 Dejavnost drugih organizacij; 923 Druge razvedrilne dejavnosti.
Rg-115898
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/16324 z dne 24. 1. 1997 pri subjektu vpisa REI, Trgovsko in proizvodno
podjetje ter inženiring, d.o.o., Ljubljana,
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Letališka 33/IV, sedež: Letališka 33/IV,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/02272/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev in osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5289084
Firma: REI, zastopstva, marketing,
consulting, d.o.o.
Skrajšana firma: REI, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 11,000.000 SIT
Ustanovitelj: REI CONCEPT INTERNATIONAL, EST. for global trading, LIechtenstein, Fl-9490 Vaduz, Fuerstentum, vstop
2. 10. 1990, vložek 11,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; REI GmbH. KLAGENFURT, izstop 30. 12. 1991.
Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1997:
204 Proizvodnja lesene embalaže; 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 267 Obdelava naravnega kamna;
501 Trgovina z motornimi vozili; 505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 652 Drugo finančno posredništvo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
732 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 744 Ekonomsko propagiranje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje; 9133 Dejavnost drugih organizacij;
923 Druge razvedrilne dejavnosti.
Rg-115902
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06335 z dne 20. 1. 1997 pri subjektu vpisa SŽ-ttg-Slovenijaturist, p.o., Ljubljana, Pivovarniška 1, sedež: Pivovarniška
1,
1000
Ljubljana,
pod
vložno

št. 1/01354/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in zastopnika, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti, člane nadzornega sveta in lastninsko preoblikovanje s temile podatki:
Matična št.: 5076846
Firma: SLOVENIJATURIST, gostinstvo
in turizem, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: SLOVENIJATURIST, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 261,230.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 65,206.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil
16,316.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
16,316.000 SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili 32,634.000 SIT, udeleženci notranjega odkupa, vložili 32,692.000 SIT,
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11, vložile 61,598.000 SIT, in
SŽ ZDRAVILIŠČE ATOMSKE TOPLICE,
p.o., Ljubljana, Podčetrtek 2, vložilo
36,468.000 SIT – vstopili 27. 5. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Uršič Antonija, razrešena 14. 12.
1996; zastopnik Kous Štefan, Ljubljana, Črtomirova 24, imenovan 14. 12. 1996, zastopa družbo brez omejitev kot začasni direktor.
Člani nadzornega sveta: Simerl Marko,
Dežman Ana, Burja Nada, Oprešnik Zora,
Završnik Boris in Vrhunc Bogomir, vstopili
27. 5. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1997:
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LPS
00937/01016-96/MB.
Rg-115904
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05926 z dne 15. 1. 1997 pri subjektu vpisa TISKARNA LJUDSKE PRAVICE,
p.o., Ljubljana, Kopitarjeva ul. 6, sedež:
Kopitarjeva ul. 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06704/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža, ustanovitelje, osnovni kapital, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti in pravne posledice lastninskega preoblikovanja s temile podatki:
Matična št.: 5049385
Firma: TLP Grafika, založništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: TLP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova 11
Osnovni kapital: 906,960.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 486,131.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložil 60,766.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 60,766.000 SIT, Nadškofijski ordinariat,
Ljubljana, Ciril Metodov trg 4, vložil
299,297.000 SIT – vstopili 27. 9. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi
soglasja
agencije
št.
LP
00713/00461-1996/IJS.
Rg-115916
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04580 z dne 11. 10. 1996 pri subjektu vpisa MESTNA OPTIKA, d.d., Ljubljana, Kongresni trg 8, Ljubljana, sedež:
Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01790/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5036305
Člani nadzornega sveta: Jelovčan Dušan, Mohar Slava, Lindič Pavla, Jeločnik
Irena in Vodopivec Jelena, izstopili 20. 10.
1995; Pezdič Maruša, Eržen Boštjan, Eržen Jordan, Jelovčan Dušan in Lindič Pavla,
vstopili 6. 9. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1996:
8512 Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost.
Rg-115919
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/12425 z dne 18. 12. 1996 pri subjektu vpisa ILIR, inženiring in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Maurerjeva 29, sedež:
Maurerjeva 29, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/14883/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5551773
Firma: ILIR, inženiring, prodaja biro
opreme, servis, fotokopiranje, d.o.o.,
Ljubljana
Osnovni kapital: 1,833.000 SIT
Ustanovitelj: Kogej Igor, Ljubljana, Maurerjeva 29, vstop 17. 1. 1992, vložek
1,833.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Št.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1996:
212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 221 Založništvo; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 300 Proizvodnja pisarniških
strojev in računalnikov; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 316 Proizvodnja druge
električne opreme; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 334 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 517 Druga trgovina na debelo;
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5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5274 Druga popravila, d.n.;
553 Gostinske storitve prehrane; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in
napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
602 Drug kopenski promet; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje; 8042 Drugo
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 930 Druge storitvene dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Rg-101347
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01009 z dne 9. 12. 1996
pri subjektu vpisa PROPLAN, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Trčova 85, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/05033/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5827264
Firma: PROPLAN, posredništvo, trgovina, gostinstvo, prevoz in storitve, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Malečnik 132
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelj: Butolen Maks in Čuček Davorin, izstopila 7. 5. 1996; Knuplež Božo,
Maribor, Malečnik 132, vstopil 7. 5. 1996,
vložil 1,512.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorja Čuček Davorin in Butolen Maks,
razrešena 10. 5. 1996; direktor Knuplež
Božo, imenovan 10. 5. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
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čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim

blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro J 67.13 sme družba
opravljati menjalniške posle; pod šifro K
74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-101350
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01289 z dne 9. 12. 1996
pri subjektu vpisa GAMBIT, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in posredovanje,
d.o.o., sedež: Šerugova ulica 14, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/05201/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5597005
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ritonja Albin, Maribor, Šerugova ulica 14, vložil 1,490.000 SIT, in
Gomboc Borut, Maribor, Ulica kneza Koclja
37, vložil 10.000 SIT – vstopila
24. 3. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Gomboc Borut, razrešen 30. 10.
1996; direktor Ritonja Albin, imenovan
24. 3. 1992, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1996:
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
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Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic.
Rg-102677
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01221 z dne 9. 1. 1997
pri subjektu vpisa G.M. MIGRA, podjetje
za gradbeništvo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Pernica 12h, 2231 Pernica, pod vložno št. 1/07589/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5970156
Firma: G.M. MIGRA, proizvodnja, gradbeništvo, trgovina, gostinstvo in storitve,
d.o.o.
Osnovni kapital: 1,545.500 SIT
Ustanovitelj: Vukobrat Miloš, Pernica
12h, vstop 5. 1. 1993, vložek 1,545.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2852 Splošna
mehanična dela; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
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gradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
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; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb.
Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Rg-102692
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01438 z dne 23. 1. 1997
pri subjektu vpisa AGROPAN, exportimport, notranja trgovina, d.o.o., sedež:
Vita Kraigherja 10, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01864/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova firme, dejavnosti in družbene pogodbe ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5348358
Sedež: 2000 Maribor, Meljska cesta
36/II
Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
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belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo.
Rg-104697
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00046 z dne 17. 2. 1997
pod št. vložka 1/10101/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1121103
Firma: IDEA DESIGN, družba za ekonomsko propagiranje, oglaševanje, trgovino, posredništvo, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: IDEA DESIGN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Titova cesta 29
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: EURODUMA, tisk in ekonomska propaganda, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 2, in Ferš Marjan, Maribor, Prušnikova
ulica 16, vstopila 14. 1. 1997, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ferš Marjan, imenovan 14. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji

Stran

3134 / Št. 30 / 16. 4. 1998

živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
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52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.
Rg-108088
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00540 z dne 2. 6. 1997
pri subjektu vpisa DIATE DIAMANT-TEHNIKA, podjetje za proizvodnjo, storitve
in trgovino, d.o.o., sedež: Vilenska cesta
31, 2312 Orehova vas, pod vložno
št. 1/01359/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova firme, ustanoviteljev in zastopnikov, imena ustanovitelja in zastopnika, dejavnosti, zastopnikov in
družbene pogodbe ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5336929
Sedež: 2312 Orehova vas, Vilenska
cesta 31 – Radizel
Ustanovitelji: Iršič Marija, Iršič Jožko in
Iršič Sergej, vsi iz Orehove vasi, Vilenska
cesta 31 – Radizel, vstopili 31. 1. 1990,
vložili po 2,046.072,90 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Iršič Jožko, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Iršič Sergej, imenovana 30. 4. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1997:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-

mene; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
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Št.

5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše razen orožja in streliva; pod šifro K 74.12 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti;
pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 71401 Izposojanje športne opreme; 92621 Dejavnost
marin.

Rg-108122
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00211 z dne 9. 5. 1997
pri subjektu vpisa TEKS-AS, proizvodno,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
sedež: Fram 1a, 2313 Fram, pod vložno
št. 1/01207/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5306655
Ustanovitelj: Kociper Bogo, Fram 1a, vstop 21. 11. 1989, vložek 5,119.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kociper Marjana, izstop 1. 12. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri pro-

Rg-108131
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00261 z dne 5. 5. 1997
pod št. vložka 1/10153/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1189646
Firma: TRIVEK, podjetje za posredovanje, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TRIVEK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2205 Starše, Starše 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kmetec Ivan in Kmetec Jožica, oba iz Starš 28, vstopila 20. 2. 1997,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kmetec Ivan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Kmetec Jožica, imenovana 20. 2. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1997: 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
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in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
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na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55112 Dejavnost penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
93030 Druge storitve za nego telesa.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše razen orožja in streliva.
Rg-109570
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00543 z dne 18. 6. 1997
pri
subjektu
vpisa
TRGOVSKO,
STORITVENO IN ŠPEDITERSKO PODJETJE MARGRO, d.o.o., sedež: Šentpeterska ulica 6, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01818/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo fantazijskega dela
firme, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5353858
Firma: MARGRO, trgovsko, storitveno
in špeditersko podjetje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.100 SIT
Ustanovitelj: Klampfer Bogdan, Maribor,
Šentpeterska ulica 6, vstopil 15. 3. 1990,
vložil 1,500.100 SIT, odgovornost: ne od-
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govarja; Stožer Ivan in Bulatović Vuksan,
izstopila 16. 8. 1996.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Klampfer Bogdan ter družbenika Stožer
Ivan in Bulatović Vuksan, razrešeni 29. 4.
1997; direktorica Klampfer Andreja, Maribor, Šentpeterska ulica 6, imenovana 29. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-

tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 55112 Dejavnost penzionov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-109664
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01105 z dne 4. 6. 1997
pri subjektu vpisa KEMAJ, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Josipa
Priola 7, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/07395/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5710111
Ustanovitelj: Kegl Lojzka, izstop 2. 9.
1996; Kegl Edvard, Maribor, Josipa Priola
7, vstop 2. 9. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
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motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
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Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše razen orožja in streliva; pod šifro J 67.13 sme
družba opravljati dejavnosti zastavljalnic in
menjalnic; pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-110884
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00623 z dne 4. 7. 1997 pri subjektu vpisa INŠTITUT ZA JAVNO UPRAVO
IN NARODNE SKUPNOSTI, MARIBOR, sedež: Mladinska ulica 9, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09357/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo imena zavoda, ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5871484
Firma: INŠTITUT ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN JAVNA NAROČILA, MARIBOR
Ustanovitelji: Rupnik Janko, Cijan Rafael
in Grafenauer Božo, izstopili 24. 3. 1997;
Grmek Mojmir, Kamnica, Pod vinogradi 47,
vložil 10.000 SIT, in Mejal Gorazd, Fram 52,
vložil 20.000 SIT, ki sta vstopila 24. 3. 1997,
ter Gujt Janez, Maribor, Lešnikova 3, Ramšak Franci, Hoče, Irgoličeva 25, Hrastnik
Ivan, Maribor, Lavričeva 16, Plemenitaš Valentina, Maribor, Jenkova ulica 26, in Blažič
Miroslav, Maribor, Ljubljanska ulica 2, ki so
vstopili 26. 10. 1994 in vložili po 10.000
SIT odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Grafenauer Božo, razrešen 24. 3.
1997; direktor Grmek Mojmir, imenovan
24. 3. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-110897
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00885 z dne 18. 7. 1997 pri
subjektu vpisa KINEMATOGRAFI MARIBOR, p.o., sedež: Grajska ulica 5, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00096/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo firme, sedeža, organizacijske oblike, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in omejitev zastopnika ter uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5053307
Firma: KINEMATOGRAFI MARIBOR,
podjetje za prikazovanje filmov, d.o.o.
Skrajšana firma: KINEMATOGRAFI
MARIBOR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska cesta 13a
Osnovni kapital: 26,250.000 SIT
Ustanovitelji: Mestna občina Maribor,
Maribor, Ulica Heroja Staneta 1, vložila
6,560.000 SIT, Kapitalski sklad invalidskega in pokojninskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska ulica 15, vložil 1,970.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5/IV, vložil 1,970.000 SIT, Sklad
Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Dunajska 160, vložil 3,940.000 SIT, Curk Marko, Maribor, Zemljičeva ulica 44, vložil
440.000 SIT, Forjan Istok, Maribor, Roška
ulica 7b, vložil 680.000 SIT, Frajzman Otilija, Pesnica pri Mariboru 35c, vložila
530.000 SIT, Geršovnik Franc, Maribor,
Partizanska cesta 6, vložil 610.000 SIT,
Geršovnik Sonja, Maribor, Prušnikova ulica
38, vložila 350.000 SIT, Gramec Milka, Maribor, Sarajevska 6, vložila 350.000 SIT,
Haas Bruno, Maribor, Dogoška cesta 122,
vložil 320.000 SIT, Hodnik Katarina, Ptuj,
Arbajterjeva ulica 1, vložila 930.000 SIT,
Jakovljević Milomir, Maribor, Ulica kneza
Koclja 36, vložil 530.000 SIT, Jančar Ema,
KamnicaBresternica, Bresterniška ulica 32,
vložila 540.000 SIT, Javnik Zvezdana, Maribor, Lackova cesta 41a, vložila 420.000
SIT, Junger Marija, Maribor, Fekova ulica
14, vložila 250.000 SIT, Kokol Katarina,
Maribor, Ulica Markljevih 13, vložila
490.000 SIT, Lukič Anica, Maribor, Dvorakova ulica 10b, vložila 200.000 SIT, Markuš Martin, Maribor, Greenwiška cesta 12,
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vložil 590.000 SIT, Medved Magdalena,
Maribor, Ribniška ulica 12, vložila
1,150.000 SIT, Pliberšek Andreja, Maribor,
Gospejna ulica 14, vložila 350.000 SIT, Sajko Marija, Maribor, Aljaževa ulica 20, vložila
490.000 SIT, Štefanec Jože, Maribor, Goriška 9, vložil 270.000 SIT, Vinter Damijan,
Maribor, Ljubljanska ulica 17b, vložil
490.000 SIT, Virc Jožica, Maribor, Goce
Delčeva ulica 21, vložila 430.000 SIT, Voglar Darinka, Maribor, Valvasorjeva 22, vložila 480.000 SIT, Zupanič Bojan, Jarenina,
Jareninski dol 31, vložil 480.000 SIT, in
Žnidarič Anica, Maribor, Dogoška cesta 65,
vložila 440.000 SIT – vstopili 25. 4. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Medved Magdalena, imenovana
25. 4. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1997:
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 92120 Distribucija filmov in videofilmov; 92130 Kinematografska dejavnost; 92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01128/019521997/MV z dne 24. 6.
1997.
Rg-111880
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01242 z dne 26. 8. 1997
pod št. vložka 1/10217/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1199374
Firma: BOUTIQUE ŠKOF & CO., trgovina, posredništvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: BOUTIQUE ŠKOF &
CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Gregorčičeva
ulica 13
Ustanovitelja: Škof Zvonko, Maribor,
Konšakova ulica 17, in Plevnik Tatjana, Maribor, Ulica Moša Pijade 45, vstopila 30. 7.
1997, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Škof Zvonko in Plevnik Tatjana, imenovana 30. 7. 1997, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1997:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje.
Rg-111883
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00767 z dne 28. 8. 1997
pod št. vložka 1/10219/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1197550
Firma: TEKSTIL DEKOR, družba za
proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TEKSTIL DEKOR,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2311 Hoče, Spodnje Hoče,
Stara cesta 42
Osnovni kapital: 1,505.700 SIT
Ustanoviteljica: Kovačič Ksenija, Maribor, Ob ribniku 15, vstop 5. 6. 1997, vložek 1,505.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kovačič Ksenija, imenovana 5. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1997:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 17510 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov,
vrvic in mrež; 17530 Proizvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 17710 Proizvodnja nogavic; 17720
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 18300
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 19100 Strojenje in dodelava
usnja; 19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
19300 Proizvodnja obutve; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
22150 Drugo založništvo; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 22310 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapi-

sov; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 26150 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 26210 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 26640 Proizvodnja malte;
26650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 26700 Obdelava
naravnega kamna; 26820 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 28520
Splošna mehanična dela; 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.; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 36110 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36220 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 36610 Proizvodnja bižuterije; 36620 Proizvodnja metel in
krtač; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 45210 Splošna gradbena dela; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51240 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
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na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52740 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 92711
Prirejanje klasičnih iger na srečo; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 93030 Druge storitve
za nego telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Družba v okviru dejavnosti pod šifro :
51.180 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov; 74.120 ne
sme opravljati revizijske dejavnosti; 92.711
sme opravljati le tiste igre na srečo, ki se
prirejajo občasno v okviru kulturnega, športnega ali zabavnega porgrama prireditelja in
kjer skupna vrednost srečk ne presega
500.000 tolarjev.
Rg-113058
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00184 z dne 5. 9. 1997
pri subjektu vpisa SVILA, tekstilna tovar-

Št.

na, trgovina in storitve, d.d., sedež: Ob
Dravi 6, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00459/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine, spremembo članov nadzornega sveta in
nov mandat zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5033225
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Smole Jože, Maribor, Gorkega 1,
imenovan 26. 2. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Mlakar Peter,
Kocbek Lijana, Lobnik Peter, Kastelic Dita,
Kladnik Alojz in Plajnšek Peter, vstopili
10. 2. 1997; Možina Ivan, Ebenšpanger Ernest in Černjavič Aleš, izstopili 12. 2. 1997.
Dne 5. 9. 1997 je bila vpisana zaznamba o predložitvi zapisnika 1. seje skupščine
delniške družbe, ki je bila 12. 2. 1997.
Rg-113060
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01155 z dne 24. 9. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA KRENOVIH ZGORNJA KUNGOTA, sedež: Plintovec 10c, 2201 Zgornja Kungota, pod
vložno št. 1/00162/00 vpisalo v sodni register tega sodišča organiziranje javnega
vzgojnoizobraževalnega zavoda, spremembo imena zavoda, ustanovitelja in dejavnosti
ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5085152
Firma: OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA
Ustanoviteljica: SO Pesnica, izstop
31. 12. 1995; Občina Kungota, Zgornja
Kungota, Plintovec 1, vstop 1. 1. 1996, vložek 180,182.000 SIT.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Lazarev Vojislav, Pesnica pri Mariboru
40, imenovan 1. 1. 1996 zastopa zavod z
omejitvijo, da sklepa pogodbe o najetju kreditov po sklepu sveta zavoda.
Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Odgovornost ustanovitelja: Ustanovitelj
nadzira zakonitost dela zavoda.
Rg-113061
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00669 z dne 19. 9. 1997
pri subjektu vpisa PINUS, tovarna kemičnih izdelkov, d.d., sedež: Grajski trg 21,
2327 Rače, pod vložno št. 1/00296/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, članov nadzornega sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5034515
Člani nadzornega sveta: Repovž Leon,
Praznik Bojan in Kovač Jože, izstopili 10. 5.
1996; Androjna Roman, Ručigaj Andrej,
Lovšin Mateja, Kolar Melita, Partlič Zlatko in
Vihar Andrej, vstopili 10. 5. 1996.
Dejavnost, izbrisana dne 19. 9. 1997:
2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin;
2442 Proizvodnja farmacevtskih preparatov.
Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1997:
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551 Storitve menz.
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Rg-113062
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01096 z dne 22. 9. 1997
pri subjektu vpisa PINUS, tovarna kemičnih izdelkov, d.d., sedež: Grajski trg 21,
2327 Rače, pod vložno št. 1/00296/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov in nov mandat zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5034515
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član
uprave Babič Jože, razrešen 1. 8. 1996;
Murko Stanislav, Maribor, Slovenska 38, ki
zastopa družbo kot predsednik uprave brez
omejitev, ter člana uprave Rostohar Žarko,
Maribor, Gosposvetska 15, in Bauman Davorin, ki zastopata družbo brez omejitev,
imenovani 1. 8. 1996.
Rg-113064
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00749 z dne 24. 9. 1997 pri
subjektu vpisa MERINKA MARIBOR, tovarna volnenih tkanin, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.d., sedež: Žitna 12, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00767/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5040469
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šujica Slobodan, razrešen 21. 5.
1997; direktorica VoglarŠtic Danica, Fram,
Morje 103f, imenovana 22. 5. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-113065
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00363 z dne 29. 9. 1997
pri subjektu vpisa OMV-MAPETROL, podjetje za proizvodnjo naftnih derivatov,
olj in maziv in za opravljanje trgovske
dejavnosti, d.o.o., sedež: Linhartova ulica 17a, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03990/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, imena
družbenika, dejavnosti in zastopnikov, imenovanje članov nadzornega sveta ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5489717
Ustanovitelja: OMV AKTIENGESELLSCHAFT, delniška družba, Dunaj, izstopil
2. 2. 1995; MARPETRO, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.d., Maribor, Linhartova ulica 17a, vstopil 15. 4. 1991, vložil
67,200.000 SIT, in SLOMIN, Holdinška
družba, d.d., Koper, Ulica Zore Perello Godina 2, vstopil 2. 2. 1995, vložil 67,200.000
SIT odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Novak Heinrich, razrešen 18. 6.
1996; direktor Vidmar Alojz, Maribor, Hudalesova ulica 14, imenovan 12. 6. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Piberl Franc,
Krapše Jože, Kosmina Janko in Eckert Franz,
vstopili 20. 1. 1995, ter Graorac Dragan in
Schallhart Dieter, vstopila 27. 3. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1997:
2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 50302 Trgovina na drobno z re-
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zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.
Pod G 52.488 se dopiše razen orožja in
streliva.
Rg-113066
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01562 z dne 30. 9. 1997 pri
subjektu vpisa OMV-MAPETROL, podjetje
za proizvodnjo naftnih derivatov, olj in
maziv in za opravljanje trgovske dejavnosti, d.o.o., sedež: Linhartova ulica 17a,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/03990/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5489717
Ustanovitelja: SLOMIN, Holdinška družba, d.d., Koper, izstop 18. 6. 1996;
ZLATOROG, podjetje za ustanavljanje, financiranje in upravljanje ter opravljanje trgovinske dejavnosti, d.d., Maribor, Ulica 10.
oktobra 9, vstop 18. 6. 1996, vložek
67,200.000 SIT, in MARPETRO, podjetje
za proizvodnjo in trgovino, d.d., Maribor,
Linhartova ulica 17a, vstop 15. 4. 1991,
vložek 67,200.000 SIT odgovornost: ne
odgovarjata.
Rg-113067
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01527 z dne 1. 10. 1997
pri subjektu vpisa FRANS MAAS, družba
za opravljanje špediterskih storitev,
d.o.o., sedež: Tržaška cesta 47, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/10120/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št.: 5967660
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška cesta 61.
Rg-113069
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01176 z dne 1. 10. 1997
pri subjektu vpisa JANIS, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Slokanova 12, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/05030/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti,
akta o ustanovitvi in uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5585180
Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1997:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
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in njihovih delov; 2852 Splošna mehanična
dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-

pecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
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vracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti.
Rg-113072
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01215 z dne 1. 10. 1997
pri subjektu vpisa RAMS, družba za proizvodnjo, inženiring in trgovanje, d.o.o.,
sedež: Einspielerjeva 31, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/02887/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova,
dejavnosti in družbene pogodbe ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5416736
Sedež: 2000 Maribor, Počehova 14d
Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1997:
15310 Predelava in konzerviranje krompirja;
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 15330 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 15610 Mlinarstvo; 15620
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
15840 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 15870 Proizvodnja različnih
začimb, dišav in drugih dodatkov; 15880
Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 15890 Proizvodnja drugih živil,

Št.

d.n.; 15960 Proizvodnja piva; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje
časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo;
22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 24140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 24630 Proizvodnja eteričnih olj; 24660 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 29530 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 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; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51650 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 65210 Finančni zakup (leasing);
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74820 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-113073
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01385 z dne 1. 10. 1997
pri subjektu vpisa DARVI, družba za svetovanje in izobraževanje, d.o.o., sedež: Koroška cesta 118, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/10201/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:
Matična št.: 1195034
Sedež: 2000 Maribor, Prečna ulica 9b.
Rg-113075
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00947 z dne 24. 9. 1997
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pod št. vložka 1/10186/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1197533
Firma: ŠPEKULANT, družba za analizo in simulacijo sistemov, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠPEKULANT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Prešernova ulica 11
Osnovni kapital: 1,561.771 SIT
Ustanovitelj: Kocuvan Primož, Maribor,
Prešernova ulica 11, vstop 20. 6. 1997,
vložek 1,561.771 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kocuvan Primož, imenovan 20. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1997:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
35300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 35500 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 64120 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje s holding družbami; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
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analiziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod K 74.120 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pod K 74.140 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-113077
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01340 z dne 19. 9. 1997
pri subjektu vpisa SANDERS, družba za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Ljubljanska 15b, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09956/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:
Matična št.: 5957435
Sedež: 2000 Maribor, Špelina ulica 22.
Rg-113078
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01100 z dne 19. 9. 1997
pri subjektu vpisa STUDIO SAŠ, podjetje
za grafični design in propagando, d.o.o.,
sedež: Trubarjeva 24, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/05662/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev
vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5611539
Firma: STUDIO SAŠ, podjetje za grafični design, tiskarstvo, storitve in trgovino, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1997:
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in
periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220
Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 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; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
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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; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92110 Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Distribucija filmov in videofilmov; 92130 Kinematografska dejavnost;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-113085
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00309 z dne 8. 9. 1997
pri subjektu vpisa ABA, optikafoto, d.o.o.,
sedež: Gosposka ulica 27, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/00905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5036208
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, ZLATA MONETA, d.d., ZLATI MEDAL-

JON, d.d., in PID ZLATI MEDALJON, d.d.,
izstopili 27. 2. 1997; AKTIVA AVANT II, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 156, vložila 10,144.000
SIT, ki je vstopila 27. 2. 1997, ter Ažnoh
Suzana, Slovenj Gradec, Tomšičeva 51, vložila 491.000 SIT, Benčič Granada, Maribor,
Beograjska 16, vložila 491.000 SIT, Babič
Jožefa, Maribor, Robičeva 8, vložila 637.000
SIT, Cjuha Vinko, Maribor, Ulica heroja Jeftiča 2, vložil 637.000 SIT, Drame Marija, Pragersko, Ptujska cesta 111, vložila 564.000
SIT, Drnovšek Franc, Maribor, Marinčkova
4, vložil 637.000 SIT, Drnovšek Marko, Maribor, Radvanjska cesta 54, vložil 293.000
SIT, Flajšaker Marija, Murska Sobota, Kopšinci 47c, vložila 637.000 SIT, Gojkovič
Zdenka, Pragersko, Spodnji Gaj pri Pragerskem 3, vložila 564.000 SIT, Goršek Nevenka, Velenje, Štantetova 9, vložila 491.000
SIT, Gleščič Jera, Šentjur pri Celju, Proseniško 58, vložila 637.000 SIT, Kesak Ivica,
Pragersko, Ptujska cesta 36, vložila 418.000
SIT, Koletnik Jožica, Maribor, Ul. heroja Mašere in Spasiča 4, vložila 346.000 SIT, Krivec Nada, Maribor, Ulica Kirbiševih 22, vložila 564.000 SIT, Lisec Zvonko, Murska Sobota, Razlagova 18, vložil 637.000 SIT, Leskovar Bojana, Slovenska Bistrica, Vrhloga
54, vložila 346.000 SIT, Močnik Veronika,
Slovenj Gradec, Tomšičeva 7, vložila
584.000 SIT, Novak Branko, Maribor, Frankolovska 22, vložil 491.000 SIT, Oman Andrej, Velenje, Šercerjeva 15, vložil 564.000
SIT, Pregl Mateja, Hoče, Pivola 51, vložila
346.000 SIT, Polajžer Stanka, Slovenska Bistrica, Vrhloga 65a, vložila 491.000 SIT, Premru Neva, Ljubljana, Ravbarjeva 12, vložila
564.000 SIT, Pešič Margareta, Maribor,
Ljubljanska 27b, vložila 564.000 SIT, Pirtušek Zvonimir, Orehova vas Slivnica, Ulica
Milke Volk 46, vložil 564.000 SIT, Rantaša
Mateja, Murska Sobota, Kupšinci 47b, vložila 346.000 SIT, Širnik Milena, Dravograd,
Robin dvor 75, vložila 491.000 SIT, Šteharnik Frančiška, Maribor, Dalmatinska ulica 2,
vložila 293.000 SIT, Tratnjek Ivanka, Beltinci, Panonska 47, vložila 199.000 SIT, Venek Anuška, Žalec, Čopova ulica 1, vložila
418.000 SIT, Vtič Brigita, Ljubljana, Preglov
trg 12, vložila 491.000 SIT, in Žuraj Iztok,
Hoče, Pod Pohorjem 28, vložil 418.000 SIT,
ki so vstopili 24. 3. 1995 odgovornost: ne
odgovarjajo.
Rg-113087
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01258 z dne 18. 9. 1997
pri subjektu vpisa PID KLAS, Krekova
pooblaščena investicijska družba d.d.,
sedež: Slomškov trg 18, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09595/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
in statuta ter povečanje osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5914922
Sedež: 2000 Maribor, Slovenska ulica 17
Osnovni kapital: 8.370,104.000 SIT
Rg-113088
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01256 z dne 18. 9. 1997
pri subjektu vpisa PID ZVON, Krekova
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
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sedež: Slomškov trg 18, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09356/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5877652
Sedež: 2000 Maribor, Slovenska ulica 17.
Rg-113089
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01240 z dne 11. 9. 1997 pri
subjektu vpisa NOVA KREDITNA BANKA
MARIBOR, d.d., sedež: Vita Kraigherja 4,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/09242/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, zastopnikov in statuta,
člane nadzornega sveta in prenehanje sanacijskega postopka s temile podatki:
Matična št.: 5860580
Osebe, pooblaščene za zastopanje: člana uprave Hazabent Andrej in Tolar Božidar
ter prokurista Pišek Drago in Jakovac Štefan, razešeni 16. 7. 1997; Kovačič Matjaž,
Maribor, Koroška cesta 120, ki zastopa
družbo kot predsednik uprave, in član uprave Užmah Joež, Maribor, Koseskega ulica
15, skladno z določilom drugega odstavka
28. člena statuta Nove KBM d.d. z dne
16. 7. 1997 mora uprava banke pridobiti
soglasje nadzornega sveta v naslednjih primerih: oblikovanje bančne skupine; odpis
terjatev nad 50,000.000 SIT; najemanje
kreditov in prevzem drugih obveznosti za
banko, ki v posameznem poslovnem letu
posamič ali skupno presegajo s strani nadzornega sveta določeni znesek, oziroma če
ta ni določen, 25 % jamstvenega kapitala
banke; izdaja lastnih vrednostnih papirjev;
odobritve kreditov, garancij, avalov in akreditivov, ki v posameznem poslovnem letu
posamič ali skupaj presegajo s sklepom
nadzornega sveta predpisane limite; določanje limita in kriterijev, po katerih lahko
banka odobrava kredite delničarjem, članom uprave banke in nadzornega sveta; pridobitev in razpolaganje s kapitalsko udeležbo, katere posamična vrednost presega
40,000.000 SIT. Banko zastopata po dva
člana uprave skupno oziroma v posameznih
izjemnih primerih in s pisnim soglasjem drugega skupnega zastopnika lahko banko zastopa en član uprave banke samostojno.
Člani nadzornega sveta: Kračun Davorin, Križman Alojzij, Erjavec Janez, Podgorelec Alfonz, Fujs Ernest in Tomažič Emil,
vstopili 16. 7. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1997:
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.
Dne 10. 9. 1997 je bila vpisana zaznamba: Banka Slovenije dne 4. 7. 1997
izda odločbo o podaljšanju roka za uveljavitev odločbe o zaključku sanacijskega postopka v Novi Kreditni banki Maribor, d.d.
1. Rok, določen v 4. točki odločbe Banke Slovenije št. 11/1097 z dne 6. 6. 1997
o zaključku sanacijskega postopka, se podaljša za 10 dni, do 16. 7. 1997.
2. Odločba banke Slovenije št. 11/1097 z dne 6. 6. 1997 o zaključku sanacijskega postopka stopi v veljavo z dnem izpolnitve pogojev iz 4. točke izreka oziroma
najpozneje do 16. 7. 1997.
3. Ta odločba je dokončna v upravnem
postopku.

Št.

Rg-113090
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01260 z dne 19. 9. 1997 pri
subjektu vpisa DIAFIT, trgovina na debelo
in drobno z medicinskimi pripomočki,
druga trgovina ter storitve, d.o.o., sedež:
Spodnji Slemen 6, 2352 Selnica ob Dravi, pod vložno št. 1/02734/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5417392
Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1997:
85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejavnost.
Rg-113091
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01233 z dne 19. 9. 1997
pri subjektu vpisa MIPI, družba za proizvodnjo plastičnih in kovinskih elementov, gradbenega inženiringa, storitev in
trgovine, d.o.o., sedež: Leningrajska 27,
2000
Maribor,
pod
vložno
št. 1/07837/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo sklepa o uvedbi stečajnega postopka ter spremembo firme in
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5857155
Firma: MIPI, družba za proizvodnjo
plastičnih in kovinskih elementov, gradbenega inženiringa, storitev in trgovine,
d.o.o.–v stečaju
Skrajšana firma: MIPI, d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Frank Boris, razrešen 18. 7. 1997;
stečajna upraviteljica Lesjak Irena, Maribor,
Kraljeviča Marka 21 – TIM, d.o.o., imenovana 18. 7. 1997.
Dne 19. 9. 1997 je bila na podlagi sklepa Stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Mariboru St 18/97 z dne 18. 7. 1997 vpisana zaznamba o uvedbi stečajnega postopka.
Rg-113092
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01377 z dne 15. 9. 1997 pri
subjektu vpisa JEKLOTEHNA, trgovsko in
proizvodno podjetje, Maribor, d.d., SPE
1: METALURGIJA, ORODJA, STROJI, sedež:Tržaška cesta 85, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00520/11 vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo sklepa o uvedbi
stečajnega postopka ter spremembo firme
in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5003938065
Firma: JEKLOTEHNA, trgovsko in proizvodno podjetje, Maribor, d.d., SPE 1:
METALURGIJA, ORODJA, STROJI – v stečaju
Skrajšana firma: JEKLOTEHNA MARIBOR, d.d., SPE 1: MOS – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Dobošič Peter, razrešen 1. 10.
1996; stečajna upraviteljica Zavrl Vera, Maribor, Kalohova 24 – RUBIKON, d.o.o., imenovana 1. 10. 1996.
Dne 15. 9. 1997 je bila na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Mariboru St 34/96 z dne 1. 10. 1996 vpisana zaznamba sklepa o uvedbi stečajnega
postopka.
Rg-113093
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01376 z dne 15. 9. 1997 pri
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subjektu vpisa JEKLOTEHNA, trgovsko in
proizvodno podjetje, Maribor, d.d., PRODAJNI CENTER MURSKA SOBOTA, sedež:
Partizanska cesta 34, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00520/10 vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo sklepa o uvedbi
stečajnega postopka ter spremembo firme
in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5003938074
Firma: JEKLOTEHNA, trgovsko in proizvodno podjetje, Maribor, d.d., PRODAJNI CENTER MURSKA SOBOTA–v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pregl Jože, razrešen 1. 10. 1996;
stečajna upraviteljica Zavrl Vera, Maribor,
Kalohova 24 – RUBIKON, d.o.o., imenovana 1. 10. 1996.
Dne 15. 9. 1997 je bila na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča
v Mariboru St 34/96 z dne 1. 10. 1996
vpisana zaznamba sklepa o uvedbi stečajnega postopka.
Rg-113094
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01375 z dne 15. 9. 1997
pri subjektu vpisa JEKLOTEHNA, trgovsko
in proizvodno podjetje, Maribor, d.d.,
PRODAJNI CENTER SLOVENSKA BISTRICA, sedež: Kolodvorska 1517, 2310
Slovenska
Bistrica,
pod
vložno
št. 1/00520/09 vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo sklepa o uvedbi stečajnega postopka ter spremembo firme in
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5003938073
Firma: JEKLOTEHNA, trgovsko in proizvodno podjetje, Maribor, d.d., PRODAJNI CENTER SLOVENSKA BISTRICA–v
stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Poček Franc, razrešen 1. 10. 1996;
stečajna upraviteljica Zavrl Vera, Maribor,
Kalohova 24 – RUBIKON, d.o.o., imenovana 1. 10. 1996.
Dne 15. 9. 1997 je bila na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Mariboru St 34/96 z dne 1. 10. 1996 vpisana zaznamba sklepa o uvedbi stečajnega
postopka.
Rg-113095
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01374 z dne 15. 9. 1997
pri subjektu vpisa JEKLOTEHNA, trgovsko in proizvodno podjetje Maribor,
d.d., PRODAJNI CENTER POSTAJA, sedež: Partizanska cesta 34, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/00520/08 vpisalo v
sodni register tega sodišča zaznambo sklepa o uvedbi stečajnega postopka ter spremembo firme in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5003938072
Firma: JEKLOTEHNA, trgovsko in proizvodno podjetje Maribor, d.d., PRODAJNI CENTER POSTAJA–v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Večernik Hugo, razrešen 1. 10.
1996; stečajna upraviteljica Zavrl Vera, Maribor, Kalohova 24 – RUBIKON, d.o.o., imenovana 1. 10. 1996.
Dne 15. 9. 1997 je bila na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v
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Mariboru St 34/96 z dne 1. 10. 1996 vpisana zaznamba sklepa o uvedbi stečajnega
postopka.
Rg-113096
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01373 z dne 15. 9. 1997
pri subjektu vpisa JEKLOTEHNA, trgovsko in proizvodno podjetje, Maribor,
d.d., SPE 7: ZUNANJA TRGOVINA, sedež: Strosmayerjeva 30, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/00520/07 vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo sklepa
o uvedbi stečajnega postopka ter spremembo firme in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5003938071
Firma: JEKLOTEHNA, trgovsko in proizvodno podjetje Maribor, d.d., SPE 7:
ZUNANJA TRGOVINA–v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorja Ajster Stanislava in Pocajt Drago,
razrešena 1. 10. 1996; stečajna upraviteljica Zavrl Vera, Maribor, Kalohova 24 – RUBIKON, d.o.o., imenovana 1. 10. 1996.
Dne 15. 9. 1997 je bila na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Mariboru St 34/96 z dne 1. 10. 1996 vpisana zaznamba sklepa o uvedbi stečajnega
postopka.
Rg-113097
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01372 z dne 15. 9. 1997 pri
subjektu vpisa JEKLOTEHNA, trgovsko in
proizvodno podjetje Maribor, d.d., SPE 6:
AVTOMOBILI, sedež. Belokranjska 12,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/00520/06
vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo sklepa o uvedbi stečajnega postopka
ter spremembo firme in zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5003938070
Firma: JEKLOTEHNA, trgovsko in proizvodno podjetje Maribor, d.d., SPE 6:
AVTOMOBILI–v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sitar Danilo, razrešen 1. 10. 1996; stečajne upraviteljica Zavrl Vera, Kalohova 24 –
RUBIKON, d.o.o., imenovana 1. 10. 1996.
Dne 15. 9. 1997 je bila na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Mariboru St 34/96 z dne 1. 10. 1996 vpisana zaznamba sklepa o uvedbi stečajnega
postopka.
Rg-113098
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01382 z dne 16. 9. 1997
pri subjektu vpisa JEKLOTEHNA, trgovsko
in proizvodno podjetje Maribor, d.d.,
PRODAJNI CENTER DISKONT TRŽAŠKA,
sedež: Tržaška cesta 1, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/00520/16 vpisalo v sodni
register tega sodišča zaznambo sklepa o
uvedbi stečajnega postopka ter spremembo firme in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5003938075
Firma: JEKLOTEHNA, trgovsko in prozvodno podjetje Maribor, d.d., PRODAJNI
CENTER DISKONT TRŽAŠKA–v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kovačič Pavel, razrešen 1. 10. 1996;
stečajna upraviteljica Zavrl Vera, Maribor,
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Kalohova 24 – RUBIKON, d.o.o., imenovana 1. 10. 1996.
Dne 15. 9. 1997 je bila na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Mariboru St 34/96 z dne 1. 10. 1996 vpisana zaznamba sklepa o uvedbi stečajnega
postopka.
Rg-113099
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01379 z dne 15. 9. 1997
pri subjektu vpisa JEKLOTEHNA, trgovsko
in proizvodno podjetje Maribor, d.d., SPE
3: ELEKTRO, sedež: Strossmayerjeva
30, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00520/13 vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo sklepa o uvedbi stečajnega postopka ter spremembo firme in
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5003938067
Firma: JEKLOTEHNA, trgovsko in proizvodno podjetje Maribor, d.d., SPE 3:
ELEKTROv stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Veingerl Bojan, razrešen 1. 10.
1996; stečajna upraviteljica Zavrl Vera, Maribor, Kalohova 24 – RUBIKON, d.o.o., imenovana 1. 10. 1996.
Dne 15. 9. 1997 je bila na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Mariboru St 34/96 z dne 1. 10. 1996 vpisana zaznamba sklepa o uvedbi stečajnega
postopka.
Rg-113100
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01380 z dne 15. 9. 1997 pri
subjektu vpisa JEKLOTRHNA, trgovsko in
proizvodno podjetje Maribor, d.d., SPE 4:
BLAGOVNO DISTRIBUCIJSKI CENTER,
sedež: Tržaška cesta 85, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/00520/14 vpisalo v sodni
register tega sodišča zaznambo sklepa o
uvedbi stečajnega postopka ter spremembo
firme in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5003938068
Firma: JEKLOTEHNA, trgovsko in proizvodno podjetje Maribor, d.d., SPE 4:
BLAGOVNO DISTRIBUCIJSKI CENTERv
stečaju
Skrajšana firma: JEKLOTEHNA MARIBOR, d.d., SPE 4: BDC–v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jelen Marko, razrešen 1. 10. 1996;
stečajna upraviteljica Zavrl Vera, Maribor,
Kalohova 24 – RUBIKON, d.o.o., imenovana 1. 10. 1996.
Dne 15. 9. 1997 je bila na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Mariboru St 34/96 z dne 1. 10. 1996 vpisana zaznamba sklepa o uvedbi stečajnega
postopka.
Rg-113101
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01381 z dne 15. 9. 1997 pri
subjektu vpisa JEKLOTEHNA, trgovsko in
proizvodno podjetje Maribor, d.d., SPE 5:
MALOPRODAJA, sedež. Vetrinjska 22,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/00520/15
vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo sklepa o uvedbi stečajnega postopka
ter spremembo firme in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5003938069
Firma: JEKLOTEHNA, trgovsko in proizvodno podjetje Maribor, d.d., SPE 5:
MALOPRODAJA–v stečaju
Skrajšana firma: JEKLOTEHNA MARIBOR, d.d., SPE 5: MALOPRODAJA–v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Poglej Igor, razrešen 1. 10. 1996;
stečajna upraviteljica Zavrl Vera, Maribor,
Kalohova 24 – RUBIKON, d.o.o., imenovana 1. 10. 1996.
Dne 15. 9. 1997 je bila na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Mariboru St 34/96 z dne 1. 10. 1996 vpisana zaznamba sklepa o uvedbi stečajnega
postopka.
Rg-113102
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01157 z dne 15. 9. 1997 pri
subjektu vpisa JEKLOTEHNA, trgovsko in
proizvodno podjetje, Maribor, d.d., sedež:
Partizanska cesta 34, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00520/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo sklepa o uvedbi
stečajnega postopka ter spremembo firme
in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5003938
Firma: JEKLOTEHNA, trgovsko in proizvodno podjetje Maribor, d.d.–v stečaju
Skrajšana firma: JEKLOTEHNA MARIBOR, d.d. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorja Veble Dušan in Gradišnik Franc,
razrešena 1. 10. 1996; stečajna upraviteljica Zavrl Vera, Maribor, Kalohova 24 – RUBIKON, d.o.o., imenovana 1. 10. 1996.
Dne 15. 9. 1997 je bila na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Mariboru St 34/96 z dne 1. 10. 1996 vpisana zaznamba sklepa o uvedbi stečajnega
postopka.
Rg-113106
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01005 z dne 10. 9. 1997 pri
subjektu vpisa TOVARNA OLJA GEA, d.d.,
sedež: Trg svobode 30, 2310 Slovenska
Bistrica, pod vložno št. 1/00108/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5048621
Dejavnost, izbrisana dne 10. 9. 1997:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.
Dejavnost, vpisana dne 10. 9. 1997:
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 7482 Pakiranje.
Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod K 74.14 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.
Rg-113108
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00666 z dne 18. 7. 1997 pri
subjektu vpisa TRIMPEKS, mednarodna trgovina, zastopstva, uvoz, izvoz, inženiring, d.o.o., sedež: Ljubljanska 9, 2000
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Maribor, pod vložno št. 1/01476/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, osnovnega kapitala, družbenikov, naslova družbenika, dejavnosti in zastopnikov
ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5332311
Firma: TRIMPEKS, družba za trgovino, storitve in posredništvo, d.o.o.
Osnovni kapital: 30,171.794 SIT
Ustanovitelj: GVS AVSTRIJA, izstop
12. 3. 1997; Ambrož Silvo, Ptuj, Podvninci
3, vstop 24. 4. 1991, vložek 30,171,794
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Jurak Minka, Maribor, Bantanova
14, imenovana 20. 6. 1990, zastopa družbo brez omejitev, in prokurist Ambrož Silvo,
imenovan 12. 3. 1997, za odsvojitev in
obremenitev nepremičnin potrebuje soglasje direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1997:
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
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mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201
Geodetsko,
geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
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Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod šifro J 67.13 sme družba opravljati dejavnosti zastavljalnic in menjalnic; pod
šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-113111
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01210 z dne 18. 9. 1997
pri subjektu vpisa PLANIKA, trgovsko podjetje, d.d., sedež: Trg svobode 12, 2310
Slovenska
Bistrica,
pod
vložno
št. 1/00928/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5002729
Člani nadzornega sveta: Novinec Tatjana, Trglec Jože in Novačan Milan, vstopili
7. 7. 1997; Rubin Anton, Turnšek Ida in
Lukman Franc, izstopili 7. 7. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1997:
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 74820 Pakiranje.
Rg-113113
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01261 z dne 15. 9. 1997
pri subjektu vpisa ISTA, podjetje za nepremičnine, gradbeništvo in storitve,
d.o.o., sedež: Žitna ulica 12, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/10049/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo naslova firme s temile podatki:
Matična št.: 5981549
Sedež: 2000 Maribor, Kardeljeva cesta 94.
Rg-113117
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01358 z dne 16. 9. 1997
pod št. vložka 1/10232/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1214381
Firma: TERME MARIBOR, zdravstvo,
turizem, rekreacija, d.o.o.
Skrajšana firma: TERME MARIBOR,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja
Šlandra 10
Osnovni kapital: 2.334,656.044,65 SIT
Ustanovitelj: POHORJE, podjetje za
zdravstvo, turizem in rekreacijo, p.o., Maribor, Ulica heroja Šlandra 10, vstop 2. 9.
1997, vložek 2.334,656.044,65 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čabrian Krešimir, Ptuj, Langusova
22a, imenovan 2. 9. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.
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Člani nadzornega sveta: Kračun Davorin, Peče Bojan, JonkoBojnec Marija, MeierJanušić Breda, Muc Janko, Schatz Stanko, Golob Rozalija, Onič Marjanca in Markovič Anton, vstopili 2. 9. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 16. 9. 1997:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 1552 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predelava
čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
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na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na

drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva
in sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eskperimentalni razvoj na področju humanistike; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
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slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85121 Osnovna zdravstvena
dejavnost; 85122 Specialistična ambulantna
dejavnost; 85141 Samostojne zdravstvene
dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
85311 Dejavnost domov za starejše; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge
storitve javne higiene; 9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512
Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod J 67.13 sme družba opravljati samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod
K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci; pod K 74.60 sme družba opravljati samo dejavnost varovanja.
Rg-113118
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00804 z dne 3. 9. 1997
pri subjektu vpisa KOŠAKI, tovarna mesnih izdelkov, d.d., sedež: Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00414/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 504903200
Člani nadzornega sveta: Mencigar Franc,
Rožman Boris, Tomanič Stanislav, Skodič
Franc, Brbre Albert, Igličar Drago in Fašalek Franc, vstopili 18. 6. 1996; Gabrovec
Ivan, izstopil 18. 6. 1996.
Rg-113119
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00847 z dne 5. 9. 1997
pri subjektu vpisa KOŠAKI, tovarna mesnih izdelkov, d.d., sedež: Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor, pod vložno

Št.

št. 1/00414/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o povečanju osnovnega
kapitala, spremembo dejavnosti in statuta s
temile podatki:
Matična št.: 504903200
Dejavnost, vpisana dne 5. 9. 1997: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551
Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7482 Pakiranje.
Rg-113120
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01378 z dne 15. 9. 1997
pri subjektu vpisa JEKLOTEHNA, trgovsko
in proizvodno podjetje Maribor, d.d., SPE
2: KEMIJA, INSTALACIJE, GRADBENIŠTVO, sedež: Tržaška cesta 85, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00520/12 vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo sklepa o uvedbi stečajnega postopka ter
spremembo firme in zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5003938066
Firma: JEKLOTEHNA, trgovsko in proizvodno podjetje Maribor, d.d., SPE 2:
KEMIJA, INSTALACIJE, GRADBENIŠTVO
– v stečaju
Skrajšana firma: JEKLOTEHNA MARIBOR, d.d., SPE 2: KIG–v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bornšek Gorazd, razrešen 1. 10.
1996; stečajna upraviteljica Zavrl Vera, Maribor, Kalohova 24 – RUBIKON, d.o.o., imenovana 1. 10. 1996.
Dne 15. 9. 1997 je bila na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Mariboru St 34/96 z dne 1. 10. 1996 vpisana zaznamba sklepa o uvedbi stečajnega
postopka.
Rg-113121
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00050 z dne 2. 9. 1997
pri subjektu vpisa FIBMARKT, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., sedež:
Orehova cesta 26, 2312 Orehova VasSlivnica, pod vložno št. 1/03160/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnega deleža, dejavnosti, zastopnikov in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5425808
Ustanovitelji: Fingušt Miroslava – 2. poslovni delež, izstopila 1. 7. 1996; Fingušt
Branko, Orehova vasSlivnica, Lešnikova ulica 8, ki je vstopil 1. 7. 1996, ter Breznik
Anton, in Breznik Marjeta, oba iz Orehove
vasi Slivnica, K potoku 12, in Fingušt Miroslava, Orehova vasSlivnica, Lešnikova ulica
8, ki so vstopili 22. 10. 1990 – vložili po
425.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Breznik Anton, ki zastopa družbo brez
omejitev, imenovan 1. 1. 1995, ter prokuristi Fingušt Miroslava, imenovana 1. 1.
1995, Breznik Marjeta, imenovana 16. 1.
1997 in Fingušt Branko, imenovan 16. 1.
1997.
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Dejavnost, vpisana dne 2. 9. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
Rg-113122
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00803 z dne 3. 9. 1997
pri subjektu vpisa ART OPTIKA, podjetje
za proizvodnjo in trgovino očal in pribora, d.d., sedež: Jurčičeva ulica 6, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/01473/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine delniške družbe,
spremembo dejavnosti, članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5157072
Člani nadzornega sveta: Lisica Nevenka, Sojč Andrej in Šenk Tomaž, izstopili
21. 9. 1996; Sande Erika, Ivanovski Mitko
in Pintarič Marjan, vstopili 21. 9. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 1997:
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
Pod šifro G 52.488 se dopiše: razen z
orožjem in strelivom.
Dne 3. 9. 1997 je bila vpisana zaznamba predložitve zapisnika 2. seje skupščine
delniške družbe, ki je bila dne 14. 6. 1997.
Rg-113123
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01193 z dne 3. 9. 1997
pri subjektu vpisa INOVACIJA, inženiring
in svetovanje, d.o.o., sedež: Ulica Čebelarja Močnika 22, 2204 Miklavž na Dravskem polju, pod vložno št. 1/03544/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5463602
Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 1997:
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
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Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin 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.;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše:
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razen z orožjem in strelivom; pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.
Rg-113124
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00982 z dne 4. 9. 1997
pri subjektu vpisa SIAP, svetovanje, inženiring, analize, proizvodnja in storitve,
d.o.o., sedež: Pesnica 20a, 2211 Pesnica
pri
Mariboru,
pod
vložno
št. 1/09909/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev, naslova ustanovitelja in zastopnika, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5943698
Ustanovitelji: Zupančič Franc, izstopil
1. 1. 1997; Stritar Urška, Ljubljana-Črnuče,
Petkova ulica 60, vstopila 29. 3. 1996,
Marn Jure, Maribor, Na podrtem 18, vstopil
29. 3. 1996, in Ženko Zdenka, Maribor,
Na podrtem 18, vstopila 1. 1. 1997 – vložili
po 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Pahor Drago, Kamnica, Stara ulica
6b, ki zastopa družbo z omejitvijo, da za
pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin potrebuje soglasje skupščine, za
sklepanje vseh pravnih poslov, katerih skupna vrednost presega 2,000.000 (dvamilijona 00/100) SIT, pa potrebuje soglasje prokuristov ali alternativno soglasje skupščine,
ter prokurista Stritar Andrej in Marn Jure –
vsi imenovani 29. 3. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 4. 9. 1997:
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje.
Rg-113125
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00695 z dne 3. 9. 1997
pod št. vložka 1/10222/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1197193
Firma: MIMEO, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MIMEO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Rasbergerjeva
ulica 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Belak Edo, Maribor, Rasbergerjeva ulica 10, vstop 21. 5. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Belak Edo, imenovan 21. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 1997:
15420 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 24120 Proizvodnja barvil in pigmentov; 24300 Proizvodnja kritnih barv, lakov
in podobnih premazov, tiskarskih barv in
kitov; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-

tijskih 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;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51700 Druga trgovina
na debelo; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Pod šifro G 51.180 ne sme družba
opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod šifro K 74.140 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-113128
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01301 z dne 4. 9. 1997
pri subjektu vpisa CNT, mednarodna trgovina, Maribor, d.o.o., sedež: Ulica heroja
Tomšiča 4, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01898/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5391334
Firma: CNT, mednarodna trgovina,
d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Tručl Nikolaja, Maribor,
Ulica heroja Tomšiča 4, vstop 16. 1. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Tručl Nikolaja, ki zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 16. 1. 1990, in
prokurist Tručl Urban, Maribor, Gregorčičeva ulica 5, imenovan 4. 11. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 4. 9. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
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Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.
Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod K 74.14 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.
Rg-113129
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01201 z dne 4. 9. 1997 pri subjektu vpisa TVT, družba za proizvodno tehnične storitve, d.o.o. – v stečaju, sedež:
Leningrajska cesta 27, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/05624/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5611628
Oseba, pooblaščena za zastopanje: stečajni upravitelj Kirbiš Matjaž, razrešen 4. 7.
1997; direktor Boštele Leon, Maribor, Gosposvetska 19a, imenovan 4. 7. 1997, sklepa in podpisuje vse listine povezane s postopkom pripojitve k družbi TVT, družbi za
proizvodnjo in remont tirnih vozil, d.o.o.
Rg-113130
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01202 z dne 3. 9. 1997
pri subjektu vpisa TVT, družba za storitve
vzdrževanja in transporta, d.o.o., sedež:
Leningrajska cesta 27, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/05627/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Oseba, pooblaščena za zastopanje: stečajni upravitelj Kirbiš Matjaž, razrešen 9. 5.
1997; direktor Boštele Leon, Maribor, Gosposvetska 19a, imenovan 9. 5. 1997, sklepa in podpisuje vse listine povezane s postopkom pripojitve k družbi TVT, družbi za
proizvodnjo in remont tirnih vozil, d.o.o.
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Rg-113133
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01268 z dne 4. 9. 1997
pod št. vložka 1/10223/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1215027
Firma: AQUA SYSTEMS, gospodarjenje z vodami, d.o.o.
Skrajšana firma: AQUA SYSTEMS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Prešernova ulica 34/I
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: SUEZ LYONNAISE DES
EAUX, Nanterre, 92000 Francija, 72 ave de
la Liberte, vstop 6. 8. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Urlich Michel Robert, Courbevoie 92,
Francija, 5 Prommenade Paul Doumer, in
direktorica Ketiš Andreja, Maribor, Smetanova ulica 31, ki predstavlja in zastopa družbo ob sopodpisu prokurista, imenovana
6. 8. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 4. 9. 1997:
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28520 Splošna mehanična dela; 28620 Proizvodnja drugega
orodja; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 29560 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 37200 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 41000
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45450 Druga zaključna gradbena dela; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 60300 Cevovodni transport;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 72300 Obdelava podatkov; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne higiene;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-113135
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/1383 z dne 17. 7. 1997
pri subjektu vpisa ETER, družba za razvoj
in proizvodnjo varnostnih in informacijskih sistemov, d.o.o., sedež: Glavni trg
4,
2000
Maribor,
pod
vložno
št. 1/09528/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnega deleža in družbene pogodbe s temile podatki:
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Matična št.: 5866529
Ustanovitelja: PRIMOFIN, razvojna družba, d.d., izstopil 25. 10. 1996; Štern Ivan,
Ravne na Koroškem, Kotlje 171a, prvi poslovni delež 57,130.990 SIT, in drugi poslovni delež 89,777.270 SIT, ter Rožanc
Igor, Maribor, Borova vas 24, vložil
16,323.140 SIT – vstopila 19. 4. 1995,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-113136
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01204 z dne 8. 9. 1997
pod št. vložka 1/10228/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1199218
Firma: MEVICO, trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: MEVICO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Šentiljska 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Petrena Stanislava, Maribor, Nazorjeva ulica 14, vstop 17. 7.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Medved Dijana, Pesnica pri Mariboru, Gradiška 35, imenovana 17. 7. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 9. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem.
Rg-113139
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01156 z dne 5. 9. 1997
pri subjektu vpisa HOTEL SLAVIJA, d.d.,
sedež: Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/02466/00 vpisalo
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v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5004870
Člani nadzornega sveta: Naberšnik Drago, izstopil 16. 6. 1997; Zajec Irena, vstopila 16. 6. 1997; Kašan Zdravka, Starovič
Vojko, Križnar Goran, Zorko Janez in Ropič
Ljudmila, vstopili 27. 9. 1996.
Rg-113143
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00623 z dne 5. 9. 1997 pri subjektu vpisa INTERKONTRAKT, poslovodni
in finančni inženiring, d.o.o., sedež: Ulica
heroja Bračiča 14, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01024/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov,
poslovnih deležev, dejavnosti in družbene pogodbe in uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5295238
Ustanoviteljici: Potočnik Julka, Zgornja
Polskava, Ulica Pohorskega bataljona 45,
vložila 18,570.781,95 SIT, in Germ Jožica,
Maribor,
Makedonska
15,
vložila
295.950,50 SIT – vstopili 28. 12. 1989,
odgovornost: ne odgovarjata; Potočnik Anton ml., Potočnik Peter, Pivka Hilda, Rampre Anton, Šošter Marica in Rajtmajer Aleš,
izstopili 14. 5. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 5. 9. 1997:
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod J 67.13 sme družba opravljati dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-113144
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00740 z dne 3. 9. 1997
pri subjektu vpisa TVT, družba za proizvodnjo in remont tirnih vozil, d.o.o., sedež: Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/05628/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5611636
Osnovni kapital: 882,204.030,50 SIT
Ustanovitelj: TVT MARIBOR, d.o.o., Maribor, Leningrajska cesta 27, vstop
7. 10. 1992, vložek 882,204.030,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-113145
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01203 z dne 5. 9. 1997 pri subjektu vpisa TVT, družba za proizvodnjo in
remont tirnih vozil, d.o.o., sedež: Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/05628/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev družb: TVT družba za proizvodno tehnične storitve, d.o.o. –
v stečaju in TVT družba za storitve vzdrževanja in transporta, d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5611636
Rg-113147
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01136 z dne 5. 9. 1997
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pri subjektu vpisa ABA, optikafoto, d.o.o.,
sedež: Gosposka ulica 27, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/00905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5036208
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, in Sklad
Republike Slovenije za razvoj, izstopila
11. 9. 1996; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstopil 24. 3. 1995,
vložil 2,536.000 SIT, PID ZLATI MEDALJON, d.d., Maribor, Svetozarevska 10, vstopil 11. 9. 1996, vložil 2,536.000 SIT, PID
ZLATI MEDALJON, d.d., Ptuj, Jadranska 6,
vstopil 27. 9. 1995, vložil 1,102.000 SIT,
ZLATA MONETA, d.d., Maribor, Svetozarevska 10, vstopila 27. 9. 1995, vložila
3,970.000 SIT, ter Ažnoh Suzana, Slovenj
Gradec, Tomšičeva 51, vložila 491.000
SIT, Benčič Granada, Maribor, Beograjska
16, vložila 491.000 SIT, Babič Jožefa, Maribor, Robičeva 8, vložila 637.000 SIT, Cjuha Vinko, Maribor, Ulica heroja Jeftiča 2,
vložil 637.000 SIT, Drame Marija, Pragersko, Ptujska cesta 111, vložila 564.000
SIT, Drnovšek Franc, Maribor, Marčinkova
4, vložil 637.000 SIT, Drnovšek Marko, Maribor, Radvanjska cesta 54, vložil 293.000
SIT, Flajšaker Marija, Murska Sobota, Kopšinci 47c, vložila 637.000 SIT, Gojkovič
Zdenka, Pragersko, Spodnji Gaj pri Pragerskem 3, vložila 564.000 SIT, Goršek Nevenka, Velenje, Štantetova 9, vložila
491.000 SIT, Gleščič Jera, Šentjur pri Celju, Proseniško 58, vložila 637.000 SIT, Kesak Ivica, Pragersko, Ptujska cesta 36, vložila 418.000 SIT, Koletnik Jožica, Maribor,
Ul. heroja Mašere in Spasiča 4, vložila
346.000 SIT, Krivec Nada, Maribor, Ulica
Kirbiševih 22, vložila 564.000 SIT, Lisec
Zvonko, Murska Sobota, Razlagova 18, vložil 637.000 SIT, Leskovar Bojana, Slovenska Bistrica, Vrhloga 54, vložila 346.000
SIT, Močnik Veronika, Slovenj Gradec,
Tomšičeva 7, vložila 584.000 SIT, Novak
Branko, Maribor, Frankolovska 22, vložil
491.000 SIT, Oman Andrej, Velenje, Šercerjeva 15, vložil 564.000 SIT, Pregl Mateja, Hoče, Pivola 51, vložila 346.000 SIT,
Polajžer Stanka, Slovenska Bistrica, Vrhloga 65a, vložila 491.000 SIT, Premru Neva,
Ljubljana, Ravbarjeva 12, vložila 564.000
SIT, Pešič Margareta, Maribor, Ljubljanska
27b, vložila 564.000 SIT, Pirtušek Zvonimir, Orehova vasSlivnica, Ulica Milke Volk
46, vložila 564.000 SIT, Rantaša Mateja,
Murska Sobota, Kupšinci 47b, vložila
346.000 SIT, Širnik Milena, Dravograd, Robin dvor 75, vložila 491.000 SIT, Šteharnik
Frančiška, Maribor, Dalmatinska ulica 2, vložila 293.000 SIT, Tratnjek Ivanka, Beltinci,
Panonska 47, vložila 199.000 SIT, Venek
Anuška, Žalec, Čopova ulica 1, vložila
418.000 SIT, Vtič Brigita, Ljubljana, Preglov trg 12, vložila 491.000 SIT, in Žuraj
Iztok, Hoče, Pod Pohorjem 28, vložil
418.000 SIT, ki so vstopili 24. 3. 1995
odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-113148
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00539 z dne 8. 9. 1997
pri subjektu vpisa GEMAG, podjetje za gospodarsko svetovanje in zaščito indu-

strijske lastnine, d.o.o., sedež: Gregorčičeva 29a, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01380/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, poslovnih deležev, dejavnosti, zastopnikov, naslova ustanoviteljev in zastopnikov ter družbene pogodbe in uskladitev
vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5348587
Firma: GEMAG, podjetje za gospodarsko svetovanje, d.o.o.
Osnovni kapital: 10,668.000 SIT
Ustanovitelja: Grgić Dragan, in Grgić Nevenka, oba iz Kamnice, na Jelovcu 25, vstopila 18. 12. 1989, vložila po 5,334.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Grgić Nevenka, imenovana
18. 12. 1989, ki zastopa družbo brez omejitev, in prokurist Grgić Dragan, imenovan
15. 4. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 8. 9. 1997:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22150 Drugo založništvo; 22220 Drugo tiskarstvo; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-113150
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01323 z dne 3. 9. 1997
pri subjektu vpisa TELEM, avtomatizacija,
inženiring, zastopstvo, d.o.o., sedež: Engelsova 62, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05754/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova, osnovnega kapitala, poslovnih deležev, dejavnosti, zastopnikov in družbene pogodbe ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5625831
Firma: TELEM, inženiring, avtomatizacija, zastopstva, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja
Jevtiča 5
Osnovni kapital: 3,475.900 SIT
Ustanovitelji: Marzidovšek Albert, Maribor, Engelsova 62, ki je vstopil 6. 4. 1992,
ter Antauer Miran, Limbuš, Pod klancem
21, Gregorec Slavko, Ptuj, Flegeričeva 2,
in Tomažin Boris, PekreLimbuš, Ulica Je-
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lenčevih 8, ki so vstopili 2. 7. 1993 – vložili
po 868.975 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorji Marzidovšek Albert, imenovan
6. 4. 1992, ter Tomažin Boris, Gregorec
Slavko in Antauer Miran, imenovani 18. 11.
1996, vsi zastopajo družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 1997:
2213 Izdajanje revij in periodike; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 6024 Cestni tovorni promet; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.
Pod šifro K 74.12 družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Št.

Rg-113153
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01466 z dne 11. 9. 1997 pri
subjektu vpisa HENKEL-ZLATOROG, podjetje za proizvodnjo pralnih sredstev, kozmetike in drugih kemičnih proizvodov in
za opravljanje trgovinske dejavnosti,
d.o.o., sedež: Industrijska ulica 23, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/02400/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti in tipa zastopnika, uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5382475
Osnovni kapital: 3.041,154.238,20 SIT
Ustanovitelja: ZLATOROG, podjetje za
ustanavljanje, financiranje, upravljanje ter
opravljanje trgovinske dejavnosti, d.d., Maribor, Ulica 10. oktobra 9, vložil
1.485,659.369,20 SIT, in HENKEL AUSTRIA GRUPPE BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, Wien A 1031, Avstrija, Erdbergstrasse 29, vložil 1.555,494.869 SIT
– vstopila 18. 5. 1990, odgovornost: ne
odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Hackel Ernst, Biedermanns Dorf 2236 –
Avstrija, Klosterg Strasse 11, razrešen
26. 8. 1997 kot direktor in imenovan za
prokurista; direktor Mesarič Andrej, Maribor, Gospejna 10, imenovan 14. 1. 1991,
ki zastopa družbo brez omejitev, ter prokurista Marinič Branislav, Maribor, Koroška cesta 105, in Kralik Franjo, Maribor, Cafova
ulica 6, imenovana 19. 4. 1993.
Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1997:
2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja
gnojil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarni obliki; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
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tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.
Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod G 52.488 se dopiše: razen z orožjem in strelivom; pod K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pod K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci; pod K 74.60 se dopiše: vse, razen
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poizvedovalne dejavnosti in dejavnosti zasebnih detektivov.
Rg-113155
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00136 z dne 24. 7. 1997
pri subjektu vpisa DADAS BPH, borzno posredniška hiša, d.d., sedež: Partizanska
cesta 13a, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09806/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5885426
Oseba, pooblaščena za zastopanje: člana uprave Vedlin Marjan, razrešen 18. 12.
1996, in Gulič Dejan, razrešen 6. 1. 1997;
direktor Sadar Davorin, Kamnica, Pod vinogradi 9, imenovan 18. 12. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-113157
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00120 z dne 5. 9. 1997
pri subjektu vpisa ZLATOROG, podjetje za
ustanavljanje, financiranje in upravljanje
ter opravljanje trgovinske dejavnosti,
d.d., sedež: Ulica 10. oktobra 9, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00372/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta in mandat zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5042623
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Graorac Dragan, Maribor, Koroška
cesta 67, imenovan 22. 11. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Grudnik Branko, izstopil 30. 10. 1996; Papež Marijan,
Šenica Janez, Lorber Vida, Zavernik Anica
in Velcl Jelka, vstopili 30. 10. 1996.
Rg-113158
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01236 z dne 8. 9. 1997
pri subjektu vpisa PIK, tovarna perila in
konfekcije, d.d., sedež: Ulica kraljeviča
Marka 5, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00374/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5037085
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Osrajnik Bojan, Maribor, Krčevinska
19, imenovan 20. 7. 1995; direktor Slaček
Marjan, razrešen 22. 7. 1997; direktor Brlič
Franc, Kamnica, Rošpoh 151c, imenovan
23. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-113159
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01271 z dne 10. 9. 1997
pri subjektu vpisa PIK, tovarna perila in
konfekcije, d.d., sedež: Ulica kraljeviča
Marka 5, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00374/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5037085
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Osrajnik Bojan, razrešen 4. 8. 1997;
direktor Brlič Franc, Kamnica, Rošpoh
151c, imenovan 23. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-113160
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01257 z dne 8. 9. 1997
pri subjektu vpisa PID SKALA, krekova
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Slomškov trg 18, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09482/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5889219
Sedež: 2000 Maribor, Slovenska ulica 17.
Rg-113162
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00858 z dne 5. 9. 1997
pri subjektu vpisa POTOČNIK, export-import, podjetje za proizvodnjo, trgovino
in storitve, d.o.o., sedež: Naveršnikova
ulica 18, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03959/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti,
tipa zastopnika in družbene pogodbe ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5508088
Firma: POTOČNIK, podjetje za posredništvo, trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Potočnik Valburga, Maribor, Naveršnikova 18, imenovan 10. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev, in prokurist Potočnik Albin, Stuttgart 1, 7000 Nemčija, Rotenberg str. 23, imenovan 6. 6. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 5. 9. 1997:
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50403 Posredništvo 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; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
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tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120 De-

Št.

javnost hotelov brez restavracije; 55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60240 Cestni tovorni promet; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 65210 Finančni zakup (leasing);
74810 Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-113163
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01239 z dne 12. 9. 1997
pri subjektu vpisa NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR, d.d., sedež: Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09242/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5860580
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član
uprave Užmah Jože, razrešen 22. 7. 1997;
Glogovšek Jože, Maribor, Ulica Josipa Priola 2, imenovan 23. 7. 1997, ki zastopa družbo kot predsednik uprave, in Kovačič Matjaž, Maribor, Koroška cesta 120, razrešen
23. 7. 1997 kot predsednik uprave in imenovan za člana uprave. Skladno z določilom
drugega odstavka 28. člena statuta Nove
KBM, d.d., z dne 16. 7. 1997 mora uprava
banke pridobiti soglasje nadzornega sveta v
naslednjih primerih: oblikovanje bančne skupine; odpis terjatev nad 50,000.000 SIT;
najemanje kreditov in prevzem drugih obveznosti za banko, ki v posameznem poslovnem
letu posamič ali skupno presegajo s strani
nadzornega sveta določeni znesek, oziroma
če ta ni določen, 25 % jamstvenega kapitala
banke; izdaja lastnih vrednostnih papirjev;
odobritev kreditov, garancij, avalov in akreditivov, ki v posameznem poslovnem letu posamič ali skupaj presegajo s sklepom nadzornega sveta predpisane limite; določanje
limita in kriterijev, po katreih lahko banka
odobrava kreditev delničarjem, članom uprave banke in nadzornega sveta; pridobitev in
razpolaganje s kapitalsko udeležbo, katere
posamična vrednost presega 40,000.000
SIT. Banko zastopata po dva člana uprave
skupno oziroma v posameznih izjemnih primerih in s pisnim soglasjem drugega skupnega zastopnika lahko banko zastopa en sam
član uprave banke samostojno.
Rg-113165
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01441 z dne 24. 9. 1997
pri subjektu vpisa GEMAG-CENTER, intelektualne storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Gregorčičeva 29a, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/07812/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5735807
Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1997:
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52500 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom.
Rg-113168
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01365 z dne 24. 9. 1997
pod št. vložka 1/10227/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1214853
Firma: BRAČIČ-ADUT, gostinstvo in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BRAČIČ-ADUT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Grajski trg 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bračič Darko, Maribor,
Plečnikova ulica 5, vstop 10. 9. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bračič Darko, imenovan 10. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Stran

3154 / Št. 30 / 16. 4. 1998

Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1997:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 15811 Dejavnost pekarn;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering);
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-113169
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01325 z dne 24. 9. 1997
pri subjektu vpisa ŠTERN TT, transportno
in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Dobravska 3, 2352 Selnica ob Dravi, pod
vložno št. 1/07918/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti, stalnega prebivališča ustanovitelja
in zastopnika ter družbene pogodbe in
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5745136
Firma: ŠTERN TT, transport, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Ustanovitelji: Krause Helmut, Raunheim,
Nemčija, WilhelmRaabestrasse 1, vložil
8,704.768,70 SIT, ter Štern Franc, vložil
68.265,70 SIT, Štern Herta, vložila
68.265,70 SIT, Gazvoda Sabina, vložila
1,668.265,70 SIT, in Gazvoda Bojan, vložil
1,568.265,70 SIT, vsi štirje iz Maribora,
Tavčarjeva 16 vstopili 16. 2. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Štern Franc, ki zastopa družbo brez
omejitev, ter prokuristi Krause Helmut, Štern
Herta, Gazvoda Sabina in Gazvoda Bojan,
imenovani 16. 2. 1993.
Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1997:
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 60240 Cestni tovorni
promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 71210 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 93030 Druge storitve
za nego telesa.
Rg-113170
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01371 z dne 17. 9. 1997
pri subjektu vpisa RUDIĆ, podjetje za proizvodnjo, storitve, trgovino, uvoz in izvoz, d.n.o., sedež: Kalohova 2, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/07706/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti, tipa zastopnika in družbene po-
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godbe ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5723965
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Rudić Dario in Rudić Nada, oba iz
MirkovcevVinkovci, R. Hrvaška, Makedonskih brigada 20, imenovana 5. 2. 1993, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 9. 1997:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega;
15120 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 15130 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 15310
Predelava in konzerviranje krompirja;
15520 Proizvodnja sladoleda; 15610 Mlinarstvo; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 15820 Proizvodnja
prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 15850 Proizvodnja testenin; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17530 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 18230 Proizvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 36220 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-

mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
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; 52473 Dejavnost papirnic; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 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 stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60220 Storitve taksistov; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 71402 Dejavnost videotek;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
Pod G 52.488 se dopiše: razen orožja
in streliva; pod J 67.130 sme družba opravljati dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pod
K 74.120 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
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Rg-114202
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/1335 z dne 6. 10. 1997
pod št. vložka 1/10240/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1201654
Firma: ALMAJA, proizvodnja, storitve
in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ALMAJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Nikova 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jančič Alojz in Jančič Marija, oba iz Voličine, Spodnja Voličina 71g,
vstopila 8. 8. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jančič Alojz, imenovan 8. 8. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1997:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 20100 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 21230 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 21250
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 24510 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 24660
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 26250 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 26260 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 26300 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 26400
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 26510
Proizvodnja cementa; 26520 Proizvodnja
apna; 26530 Proizvodnja mavca; 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 26640 Proizvodnja
malte; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 26700
Obdelava naravnega kamna; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
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tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
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polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
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kopenskem prometu; 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); 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne higiene;
93040 Pogrebne storitve.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod G 52.488 se dopiše: razen orožja
in streliva; pod J 67.130 sme družba opravljati dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Rg-114205
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01474 z dne 6. 10. 1997
pri subjektu vpisa FEKU, storitveno, trgovsko in gostinsko podjetje, d.o.o., sedež:
Glavni trg 17b, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/02864/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova družbenika in zastopnika, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5420938
Ustanovitelj: Ferlan Alojz, Maribor, Hrenova ulica 16, vstop 18. 9. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ferlan Alojz, imenovan 18. 9. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1997:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embala-
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že; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 28520 Splošna mehanična dela;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 30010 Proizvodnja pisarniških
strojev; 30020 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390

Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 55111 De-
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javnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 61100 Pomorski promet;
62200 Izredni zračni promet; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200
Dajanje
lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eskperimentalni razvoj na področju humanistike; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 74400 Ekonomsko propagiranje.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod J 67.130 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pod K
74.120 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pod K 74.140 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-114207
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01396 z dne 7. 10. 1997
pod št. vložka 1/10241/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1214837
Firma: VISKONT, podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VISKONT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Kragujevških žrtev 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šturm Helmut, Orehova vas,
Opekarniška ulica 6 – Radizel, vstop 15. 9.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šturm Helmut, imenovan 15. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1997:
01250 Reja drugih živali; 05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 17400 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 36610 Proizvodnja bižuterije; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo pri
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prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
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in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod J 67.130 sme družba opravljati
samo dejavnost zastavljalnic in menjalnic;
pod K 74.140 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci; pod O 92.711 sme
družba opravljati samo tiste igre na srečo, ki
so občasno prirejajo v okviru kulturnega,
športnega ali zabavnega programa prireditelja in kjer skupna vrednost srečk ne presega 500.000 SIT (petstotisoč tolarjev).
Rg-114208
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01450 z dne 7. 10. 1997
pri subjektu vpisa EC PLUS, družba za
ekonomske in druge poslovne storitve,
d.o.o., sedež: Glavni trg 3, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/02089/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št.: 5362806
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska cesta 30/IV.
Rg-114209
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01487 z dne 7. 10. 1997 pri
subjektu vpisa KAROSERIST MARIBOR,
proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o. –
v stečaju, sedež: Jadranska cesta 27,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/00788/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Oseba, pooblaščena za zastopanje: stečajni upravitelj Soče Ivan, razrešen 16. 9.
1997; stečajni upravitelj Rijavec Elij, Maribor, Slovenska 39, imenovan 16. 9. 1997.
Rg-114210
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01565 z dne 6. 10. 1997
pri subjektu vpisa STAVBAR-MEGRAD,
gradbeno podjetje, d.o.o. – v stečaju,
sedež: Industrijska 13, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/03988/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5488591
Oseba, pooblaščena za zastopanje: stečajni upravitelj Soče Ivan, razrešen 25. 9.
1997; stečajni upravitelj Marin Dušan, Maribor, Štantetova 4, imenovan 25. 9. 1997.
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Rg-114212
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00373 z dne 8. 10. 1997
pri subjektu vpisa FRANZ KRAINER, meso
in mesni izdelki, d.o.o., sedež: Grajski
trg 5, 2327 Rače, pod vložno
št. 1/08322/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, dejavnosti,
tipa zastopnika in družbene pogodbe ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5772834
Sedež: 2000 Maribor, Radvanjska
cesta 138
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: generalni direktor Krainer Franz, Wagna, Avstrija,
Marburgerstrasse 91, imenovan 30. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev, in Potrč Breda, Pesnica pri Mariboru, Kozjak nad
Pesnico 71, razrešena 21. 3. 1997 kot direktorica in imenovana za prokuristko.
Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1997:
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 60240 Cestni tovorni promet; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-114213
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01321 z dne 8. 10. 1997
pod št. vložka 1/10244/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1215302
Firma: AVTOLUDIKS, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOLUDIKS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Radvanjska cesta 14c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jarc Branko, Maribor, Radvanjska cesta 14c, vstop 25. 8. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jarc Branko, imenovan 25. 8. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
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mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-

hom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 74700 Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93030 Druge storitve za nego telesa; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod G 52.488 se dopiše: razen orožja
in streliva.
Rg-114218
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01006 z dne 22. 9. 1997 pri
subjektu vpisa SAFE INVEST-MREŽA, zavarovalniško posredovanje, d.o.o., sedež:
Prešernova ulica 1/I, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10184/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov in
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5841569
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Hribar Matjaž, razrešen 30. 4. 1997; direktor Zavec Stanislav, Ptuj, Čufarjeva ulica 3,
imenovan 3. 12. 1996, zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Lučev Zvonko, Maribor,
Maistrova 12, imenovan 1. 7. 1997.
Rg-114219
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01194 z dne 6. 10. 1997 pri
subjektu vpisa BROKER B.B., zavarovalna
agencija, d.o.o., sedež: Pod vinogradi 33f,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/03318/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5444047
Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1997:
02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve; 05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 11200 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, brez
iskanja nahajališč; 22110 Izdajanje knjig;
22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopisov;
22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje
videozapisov;
22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, spe-

Št.

cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
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na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220 Storitve kampov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60220 Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 60300 Cevovodni transport; 61100 Pomorski promet;
61200 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63220 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 63230 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
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); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
67200 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje
zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
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knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost; 74820
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80410 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92110 Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Distribucija filmov
in videofilmov; 92130 Kinematografska dejavnost; 92200 Radijska in televizijska dejavnost; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92400 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92610
Obratovanje športnih 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 čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 95000 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod G 52.488 se dopiše: razen orožja
in streliva; pod J 67.130 sme družba opravljati dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pod
K 74.120 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pod K 74.140 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci; pod K
74.600 sme družba opravljati dejavnost varovanja; pod O 92.711 sme družba opravljati samo tiste igre na srečo, ki so občasno
prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali
zabavnega programa prireditelja in kjer
skupna vrednost srečk ne presega 500.000
SIT (petstotisoč tolarjev 00/100).
Rg-114221
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00506 z dne 7. 10. 1997 pri subjektu vpisa NIGRAD, javno komunalno podjetje, d.d., sedež: Strma ulica 8, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/00662/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta in predložitev zapisnika
skupščine delniške družbe s temile podatki:
Matična št.: 5066310
Člani nadzornega sveta: Selinček Ladislav, Hancman Janez, Pišek Zdenka, Likavec Jožica in Kos Borut, izstopili 24. 4.
1997; Čirlič Drago, Tičar Igor, Krope Jurij,
Peče Bojan, Gmeiner Anton in Katič Zdravko, vstopili 24. 4. 1997.
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Dne 7. 10. 1997 je bila vpisana zaznamba o predložitvi zapisnika 1. seje
skupščine delniške družbe, ki je bila dne
24. 4. 1997.
Rg-114222
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/05317 z dne 6. 10. 1997 pri
subjektu vpisa UNIFERRUM, proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Zlatoličje 126, 2205 Starše, pod vložno št. 1/06401/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in
tipa zastopnika ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5666872
Osnovni kapital: 1,882.000 SIT
Ustanovitelja: Dobnik Rado in Dobnik
Janko, oba iz Starš, Zlatoličje 126, vstopila
3. 4. 1992, vložila po 941.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Dobnik Jakob, izstopil 27. 12. 1994, in Dobnik Bojan, izstopil 24. 6. 1992.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Dobnik Jakob, razrešen 27. 12.
1994; direktor Dobnik Rado, imenovan
27. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Dobnik Bojan, razrešen
24. 6. 1992; prokurist Dobnik Janko, imenovan 27. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1997:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 22110 Izdajanje knjig; 22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopisov; 25120 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 28400 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna mehanična dela; 28610
Proizvodnja rezilnega orodja; 28620 Proizvodnja drugega orodja; 28630 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih 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.; 29130 Proizvodnja pip in ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 29240 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 29400
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 29560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
29720 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-

skih aparatov in naprav; 30020 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 31610 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 33500 Proizvodnja ur;
34100 Proizvodnja motornih vozil; 34200
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 35420
Proizvodnja koles; 35430 Proizvodnja vozil
za invalide; 35500 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 36400 Proizvodnja športnih izdelkov;
37100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430
Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska
in steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
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izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
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52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 55210 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 55220 Storitve kampov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60220 Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
61200 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
63110 Prekladanje; 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); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74150 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 93010 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
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skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.; 95000 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod G 52.488 se dopiše: razen orožja
in streliva; pod J 67.130 sme družba opravljati dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pod
K 74.120 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pod K 74.140 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-114223
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01274 z dne 1. 10 1997 pri subjektu vpisa PIK JUNIOR, družba za proizvodnjo, trgovino, storitve in usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o., sedež: Ulica kraljeviča Marka 5, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/09892/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5939348
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Lipovec Sabina, razrešena 6. 8.
1997; direktor Brlič Franc, Kamnica, Rošpoh 151c, imenovan 7. 8. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-114224
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00380 z dne 14. 10. 1997
pri subjektu vpisa ŽIVINOREJA, reja živine
in kmetijske storitve, d.o.o., sedež: Industrijska ulica 8, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, pod vložno št. 1/09313/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev družbe ŽIPO ŽIVINOREJA POLJEDELSTVO LENART, d.o.o., Lenart v Slovenskih
Goricah, s temile podatki:
Matična št.: 5843839
Dne 14. 10. 1997 je bila vpisana pripojitev družbe ŽIPO ŽIVINOREJA POLJEDELSTVO LENART, Industrijska ulica 8, Lenart
v Slovenskih Goricah, registrski vložek
1/412100, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 11. 3. 1997.
Rg-114225
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01316 z dne 10. 10. 1997
pri subjektu vpisa CANDELA, trgovina,
uvoz in izvoz, d.o.o., sedež: Kamniška
34, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02951/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, družbenikov,
dejavnosti, zastopnikov, družbene pogodbe ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5418534
Firma: CANDELA, trgovina in storitve,
d.o.o.
Ustanovitelji: Naberšnik Nada in Naberšnik Drago, oba iz Maribora, Kamniška 34,
vstopila
9. 10. 1990,
vložila
po
744.466,55 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Ribarič Bernarda, izstopila 22. 8.
1997; Naberšnik Marko, Maribor, Kamniška 34, vstopil 22. 8. 1997, vložil
78.364,90 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Stran

3162 / Št. 30 / 16. 4. 1998

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica
Neberšnik
Nada,
imenovana
9. 10. 1990, ki zastopa družbo brez omejitev, in prokuristka Jurkovič Kristina, Maribor,
Vrbanska cesta 18, imenovana 22. 8. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1997:
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
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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; 92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92400 Dejavnost
tiskovnih agencij; 92720 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93030 Druge storitve za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
95000 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod J 67.130 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pod K
74.140 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.
Rg-114226
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01351 z dne 8. 10. 1997
pod št. vložka 1/10226/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1214748
Firma: WIRE & PROFILL, podjetje za
izdelavo in polnjenje valjanih profilov,
d.o.o.
Skrajšana firma: WIRE & PROFILL,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Štihova ulica 4
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: Cajnko Alojz, Maribor, Štihova ulica 4, vstop 28. 8. 1997, vložek
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cajnko Alojz, imenovan 28. 8. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1997:
27220 Proizvodnja jeklenih cevi; 27320
Hladno valjanje ozkega traku; 27330 Hladno profiliranje; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28120
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29510
Proizvodnja metalurških strojev; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51700 Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Rg-114227
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01269 z dne 9. 10. 1997
pod št. vložka 1/10242/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1215078
Firma: NAZOR, svetovanje in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: NAZOR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2352 Selnica ob Dravi, Spodnji Slemen 41b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Breznik Vilibald, Selnica ob
Dravi, Spodnji Slemen 41b, vstop
8. 8.1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Breznik Vilibald, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Breznik Vilibald
ml., oba iz Selnice ob Dravi, Spodnji Slemen 41b, imenovana 8. 8. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
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stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
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tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod G 52.488 se dopiše: razen z orožjem in strelivom; pod K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pod
K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci; pod J 67.13 sme družba opravljati dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Rg-114228
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01048 z dne 8. 10. 1997
pri subjektu vpisa LEMSTOR, družba za
trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 35, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09566/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5900735
Ustanovitelja: Janežič Leonida, izstopila
23. 6. 1997; Žužek Roppa Mira, Maribor,
Ulica Moše Pijada 38, in Janežič Iztok, Maribor, Smetanova ulica 68a, vstopila 23. 6.
1997, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Janežič Leonida, razrešena 23. 6.
1997; direktorica Žižek Roppa Mira, imenovana 23. 6. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1997:
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.
Pod K 74.14 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.
Rg-114231
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01394 z dne 10. 10. 1997
pod št. vložka 1/10245/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1214764
Firma: MELONA-NUHIJA & CO., podjetje za trgovino, d.n.o.
Skrajšana firma: MELONA-NUHIJA &
CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Pristaniška 8
Ustanovitelja: Nuhija Nadži, Tetovo, Makedonija, Golema Rečica, in Schneider
Branka, Maribor, Smetanova 52, vstopila
12. 9. 1997, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Nuhija Nadži in Schneider Branka,
imenovana 12. 9. 1997, zastopata družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1997:
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah.
Rg-114235
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01729 z dne 23. 10. 1997
pri subjektu vpisa PROPLAN, posredništvo, trgovina, gostinstvo, prevoz in storitve, d.o.o., sedež: Malečnik 132, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/05033/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova firme s temile podatki:
Matična št.: 5827264
Sedež: 2000 Maribor, Limbuška cesta 64a.
Rg-114238
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01663 z dne 20. 10. 1997
pri subjektu vpisa GALIA STYLE, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Koroška cesta 5, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/04098/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča zaznambo sklepa o uvedbi stečajnega postopka, spremembo firme in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5500796
Firma: GALIA STYLE, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: GALIA STYLE, d.o.o. –
v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vanovšek Franci, razrešen 14. 10.
1997; stečajni upravitelj Potočnik Dušan,
Ptuj, Klepova 40, imenovan 14. 10. 1997.
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Dne 20. 10. 1997 je bila na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Mariboru z dne 14. 10. 1997 vpisana zaznambo o uvedbi stečajnega postopka nad
stečajnim dolžnikom GALIA STYLE, d.o.o.,
Maribor, Koroška cesta 5.
Rg-114239
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01480 z dne 22. 10. 1997
pod št. vložka 1/10253/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos sedeža iz
Okrožnega sodišča v Ljubljani, spremembo
sedeža, skrajšane firme, dejavnosti in družbene pogodbe ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5665035
Firma: TEHNOLOŠKI TRANSFER, podjetje za razvoj in prodajo znanja, d.o.o.
Skrajšana firma: TEHNOLOŠKI TRANSFER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Na podrtem 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ženko Zdenka, vložila
765.000 SIT, in Mern Jure, vložil 735.000
SIT, oba iz Domžal, Ljubljanska 88, vstopila
9. 9. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Ženko Zdenka, imenovana 9. 9. 1992,
ki zastopa družbo brez omejitev, in prokurist
Marn Jure, imenovan 18. 4. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1997:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
23300 Proizvodnja jedrskega goriva;
31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 31610 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45500 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 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; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
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mi; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eskperimentalni razvoj na področju humanistike; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Pod J 67.130 sme družba opravljati samo dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pod
K 74.120 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pod K 74.140 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci; pod K
74.600 sme družba opravljati dejavnost varovanja.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani kot
TEHNOLOŠKI TRANSFER, podjetje za razvoj in prodajo znanja, d.o.o., skrajšana firma: T.T, d.o.o., s sedežem v Domžalah,
Ljubljanska 88, in sicer pod vložno
št. 1/1976400.
Rg-114240
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00258 z dne 22. 10. 1997
pri subjektu vpisa CROUZET, proizvodnja
kontrolnih aparatov, d.o.o., sedež: Grajska 12, 2310 Slovenska Bistrica, pod
vložno št. 1/09893/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5931134
Osnovni kapital: 357,193.933 SIT
Ustanovitelj: EMERSON ELECTRIC
NEDERLAND BV, Soest, 3762 Et, Nizozemska, Energieweg 2, vstop 31. 5. 1995,
vložek 357,193.933 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-114243
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01353 z dne 13. 10. 1997
pri subjektu vpisa TEHNOCOMERC, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Trubarjeva
11, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03372/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev
vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5450918
Firma: TEHNOCOMERC, trgovina, gradbeništvo, gostinstvo, gostinstvo, urejevanje okolja in druge storitve, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Koroška cesta 60a
Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1997:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
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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 debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
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52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 60300 Cevovodni transport; 63110 Prekladanje; 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); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74150 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
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Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger
na srečo; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod J 67.130 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pod K
74.120 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pod K 74.140 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci; pod K
74.600 sme družba opravljati dejavnost varovanja; pod O 92.711 sme družba opravljati samo tiste igre na srečo, ki so občasno
prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali
zabavnega programa prireditelja in kjer
skupna vrednost srečk ne presega 500.000
SIT (petstotisoč tolarjev 00/100).
Rg-114245
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01198 z dne 20. 10. 1997
pri subjektu vpisa FREUDENBERG GOSPODINJSKI PROIZVODI, d.o.o., sedež:
Šentiljska cesta 42, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10160/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1123157
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Andree Prosenc Tjaša, razrešena
6. 6. 1997; direktor Sladič Borut, Ljubljana,
Kumrovška ulica 21, imenovan 6. 6. 1997.
Predhodno soglasje generalne skupščine se
zahteva za naslednje ukrepe: a) določitev ali
sprememba načel podjetniške politike; b) potrditev ali sprememba finančnega in investicijskega načrta za naslednje poslovno leto;
ukrepi, ki se razlikujejo od potrjenega finančnega in investicijskega načrta; c) najemanje
ali prenehanje bančnih obveznosti; d) najemanje ali odobritev posojil, če niso v okviru
normalnega poslovanja, vsi družbeniki, in če
je zastopana vsaj polovica osnovnega kapitala, razen če ni v zakonu ali družbeni pogodbi
predvideno drugače; e) prevzem poroštev,
garancij ali drugih obveznost za tretje osebe,
ki presegajo običajno poslovanje trgovske
dejavnosti družbe; f) sprejem novih poslovnih dejavnosti, ki so se opravljale v preteklosti, ustanovitev in ukinitev obratovalnic in poslovalnic; g) pridobitev ali odtujitev obratov
ali delnih obratov; h) pridobitev, odtujitev ali
obremenitev udeležb pri drugih podjetjih; i)
sklenitev, sprememba ali prenehanje delovnih pogodb z vodilnimi nameščenci ter dolo-
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čitev njihovega plačila; j) sklenitev ali sprememba dogovorov o odpravnini z vodilnimi
uslužbenci, ki izstopajo iz družbe; k) postavitev ali sprememba splošnih načel o obratnem pokojninskem zavarovanju; sklenitev,
sprememba ali prenehanje pokojninskih dogovorov s posameznimi delavci; l) uvajanje in
prilagoditev posebnih plačil delodajalcem; m)
pridobitev, odtujitev ali obremenitev zemljišč,
zemljiških pravic in pravic na zemljiščih; n)
pridobitev, odtujitev ali prenehanje dolgoročnih ali pomembnih pogodb, zlasti najemnih
pogodb; o) vodenje postopkov in sklenitev
poravnav z vrednostjo spornega predmeta,
ki presega 50.000 DEM ali ustrezno vrednostjo v SIT; p) drugi posli ali ukrepi, ki presegajo običajno poslovanje trgovske dejavnosti družbe.
Rg-114246
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01157 z dne 10. 10. 1997
pri subjektu vpisa MARVIL TRADE, inženiring, trgovina in zastopanje, d.o.o., sedež: Krpanova 9a, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/05681/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, dejavnosti, zastopnikov in akta
o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5634792
Firma: BIRONET, inženiring, trgovina
in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: BIRONET, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Svenšek Herta, razrešena 1. 8.
1997; direktor Fingost Andrej, Maribor, Sokolovska ulica 43, imenovan 1. 8. 1997,
brez pisnega soglasja ustanovitelja družbe
ne sme: odtujevati ali obremenjevati osnovna sredstva družbe; sklepati pravnih poslov
v breme družbe preko 50.000 SIT.
Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1997:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-114248
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01399 z dne 10. 10. 1997
pod št. vložka 1/10246/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
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Matična št.: 1214888
Firma: ENGROSTAR, podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ENGROSTAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Kragujevških žrtev 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gomolj Miran, Maribor, Šarhova ulica 75, vstop 15. 9. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gomolj Miran, imenovan 15. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1997:
01250 Reja drugih živali; 05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 30020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 36610 Proizvodnja bižuterije; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 45310 Električne inštalacije; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74810 Fotografska dejavnost; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod J 67.130 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod K
74.140 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci; pod O 91.711 sme družba opravljati samo tiste igre na srečo, ki se občasno
prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali
zabavnega programa prireditelja in kjer
skupna vrednost srečk ne presega 500.000
SIT (petstotisoč tolarjev).
Rg-114249
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00259 z dne 10. 10. 1997
pri subjektu vpisa GORICE, trgovsko pod-
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jetje, d.d., sedež: Šentilj 69a, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, pod vložno
št. 1/02123/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov in tipa
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5002737
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vrhunec Vinko, razrešen 2. 12.
1996; Klemenčič Helmut, Bistrica ob Dravi, Industrijska ulica 10, razrešen 2. 12.
1996 kot prokurist in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-114250
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01218 z dne 13. 10. 1997
pri subjektu vpisa TVT, družba za proizvodnjo in remont tirnih vozil, d.o.o., sedež: Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/05628/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5611636
Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1997:
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Rg-114255
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01408 z dne 13. 10. 1997 pri
subjektu vpisa PMI, podjetje za projektiranje, marketing, inženiring, uvoz in izvoz,
p.o. – v likvidaciji, sedež: Ljubljanska cesta 9, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00964/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo sklepa o prekinitvi likvidacijskega postopa in zaznambo sklepa o uvedbi stečajnega postopka s temile podatki:
Firma: PMI, podjetje za projektiranje,
marketing, inženiring, uvoz in izvoz, p.o.
– v stečaju
Skrajšana firma: PMI, p.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gavez Stane, Maribor, Cankarjeva ulica 23,
razrešen 11. 9. 1997 kot likvidacijski upravitelj in imenovan za stečajnega upravitelja.
S sklepom opravilna št. St 43/97 z dne
11. 9. 1997 Okrožnega sodišča v Mariboru se nad podjetjem PMI, d.o.o., Maribor,
Ljubljanska 9, prekine likvidacijski postopek in se začne stečajni postopek.
Rg-114256
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01400 z dne 6. 10. 1997
pod št. vložka 1/10238/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1214934
Firma: SIMG, poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SIMG, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Prešernova ulica 19
Osnovni kapital: 2,153.255 SIT
Ustanoviteljica: Krajnčič Sonja, Slovenska Bistrica, Prešernova ulica 19, vstop
12. 9. 1997, vložek 2,153.255 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Krajnčič Sonja, imenovana 12. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Št.

Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1997:
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod G 52.488 se dopiše: razen orožja
in streliva; pod J 67.130 sme družba opravljati dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pod
K 74.120 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pod K 74.140 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-114257
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01272 z dne 1. 10. 1997
pri subjektu vpisa PIK TEKSTIL, družba za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Ulica kraljeviča Marka 5, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/10209/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 1199293
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lapi Gorazd, razrešen 6. 8. 1997;
direktor Brlič Franc, Kamnica, Rošpoh
151c, imenovan 7. 8. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-114261
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01534 z dne 1. 10. 1997
pri subjektu vpisa FISK-VZM, podjetje za
finačno posredništvo in svetovanje, trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Šentilj
120b, 2212 Šentilj, pod vložno
št. 1/08830/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in lastni poslovni delež s temile podatki:
Matična št.: 5795753
Ustanovitelji: Zemljarič Gorazd, izstopil
20. 12. 1996; Vollmaier Darko, Maribor, Tyrševa 18, vstopil 29. 12. 1994, vložil
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Marinič Ignac, izstopil 19. 12. 1996; FISK
VZM, podjetje za finančno posredništvo in
svetovanje, trgovino in storitve, d.o.o. – 1.
poslovni delež, Šentilj v Slovenskih goricah,
Šentilj 120b, vstopil 19. 12. 1996, in FISK
VZM, podjetje za finančno posredništvo in
svetovanje, trgovino in storitve, d.o.o – 2.
poslovni delež, Šentilj v Slovenskih goricah,
Šentilj 120b, vstopil 20. 12. 1996 vložila po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Pod J 67.13 sme družba opravljati samo
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
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Rg-114266
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01542 z dne 1. 10. 1997
pri subjektu vpisa A.J.M.-OKNA, VRATA,
SENČILA, podjetje za proizvodnjo stavbnega pohištva, storitve, trgovino in zunanjo trgovino, d.o.o., sedež: Kozjak nad
Pesnico 2a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
pod vložno št. 1/02340/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in družbene pogodbe ter uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5391610
Osnovni kapital: 79,543.972 SIT
Ustanovitelji: Ajlec Janez in Ajlec Marija,
oba iz Maribora, V zavoju 28a, vstopila
26. 4. 1990, vložila po 27,463.695,60
SIT, Ajlec Monika, Geldern 4170, Nemčija,
Vernumer Strasse 81, vstopila 30. 6. 1992,
vložila 12,308.290,40 SIT, in Ajlec Jasmina, Maribor, V zavoju 28a, vstopila 23. 12.
1996, vložila 12,308.290,40 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ajlec Janez, imenovan 30. 11. 1990, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Maier
Alfred Leonhard, razrešen 23. 12. 1996; direktorica Ajlec Marija, imenovana 23. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
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na vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
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na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin 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.; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod G 52.488 se dopiše: razen orožja
in streliva.
Rg-114267
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01288 z dne 15. 10. 1997

pod št. vložka 1/10249/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1215124
Firma: S-IMMORENT, nepremičnine,
d.o.o.
Skrajšana firma: S-IMMORENT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež. 2000 Maribor, Svetozarevska
10/III
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj:
LIBUSSAIMMORENT
GRUNDVERWERTUNGSGESELLSCHAFT,
m.b.h., Dunaj, 1060 Avstrija, Windmuhlgasse 2224, vstop 6. 8. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kerber Franz, Graz, 8010 Avstrija,
Wartingergasse 25, ki zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Lajh Otmar, Maribor, Cafova ulica 6, imenovana 6. 8. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod K 74.14 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.
Rg-114269
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01348 z dne 15. 10. 1997
pod št. vložka 1/10248/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1214489
Firma: SISTEMSKA GASTRONOMIJA,
družba za gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: SISTEMSKA GASTRONOMIJA, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Gregorčičeva
ulica 19
Osnovni kapital: 1,910.803 SIT
Ustanovitelji: Pieber Walter Josef, Graz,
8020 Avstrija, Vinzengasse 20, vložil
1,528.642,40 SIT, Kodba Indži, Pesnica pri
Mariboru, Gradiška 450, vložil 191.080,30
SIT, in Grinschgl Christian Franz, Tobelbad,
8144 Avstrija, TobelbaderStrasse 128, vložil
191.080,30 SIT – vstopili 2. 9. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pieber Walter Josef, ki za sklepanje
pravnih poslov v vrednosti preko zneska
1,910.803 SIT potrebuje soglasje skupščine, in prokurist Kodba Indži, ki pravne posle
lahko sklepa samo skupaj z direktorjem,
imenovana 2. 9. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1997:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering).
Rg-114270
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00411 z dne 15. 10. 1997
pri subjektu vpisa VZGOJNO-VARSTVENI
ZAVOD OTON ŽUPANČIČ SLOVENSKA
BISTRICA, p.o., sedež: Zidanškova 1a,
2310 Slovenska Bistrica; pod vložno
št. 1/00205/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo imena vrtca, skrajšanega imena, ustanovitelja, dejavnosti in
zastopnika ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5050685
Firma: VRTEC OTONA ŽUPANČIČA
SLOVENSKA BISTRICA
Skrajšana firma: VRTEC SLOVENSKA
BISTRICA
Ustanoviteljica: Občina Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, vstop 24. 6. 1992, vložek 197,072.000 SIT, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Ambrož Marija, Slovenska Bistrica,
Tomšičeva 9, imenovana 21. 5. 1996, zastopa vrtec brez omejitev; ravnateljica Potočnik Inga, razrešena 8. 10. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1997:
5551 Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti
zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti
sredstev, s katerimi upravlja zavod.
Rg-114272
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01028 z dne 15. 10. 1997
pri subjektu vpisa SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ MESTA MARIBOR, sedež: Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09195/00 vpisalo v sodni register te-

Št.

ga sodišča spremembo dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5256054
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šnuderl Branko, Orehova vasSlivnica, Vilenska
ulica 18 – Radizel, imenovan 3. 5. 1995,
zastopa sklad kot predsednik upravnega odbora brez omejitev; Belca Branko in Pristovnik Stanislav, razrešena 3. 5. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1997:
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 75110 Dejavnost uprave.
Rg-114273
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00780 z dne 10. 10. 1997 pri
subjektu vpisa CENTER ZA USPOSABLJANJE SLUŠNO IN GOVORNO MOTENIH MARIBOR, sedež: Vinarska 6,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/00860/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo imena zavoda, skrajšanega imena
zavoda, zastopnikov in tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5054141
Firma: CENTER ZA SLUH IN GOVOR
MARIBOR
Skrajšana firma: CSG MARIBOR
Osebe, pooblaščene za zastopanje: ravnateljica Majer Tanja, Hoče, Letališka 42,
imenovana 1. 3. 1995, ki zastopa brez omejitev kot v.d. ravnateljica, ter Ambrožič Klavdija, Maribor, Markljevih 9, ki zastopa in
predstavlja šolo in vrtec kot ravnateljica šole
in vrtca, in Prosnik Branka, Ruše, Ob nasipu 28, ki zastopa kot vodja zdravstvene službe, skupaj z direktorjem pa zastopa
zdravstveno službo zunaj zavoda, imenovani 25. 2. 1997.
Rg-114274
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01473 z dne 20. 10. 1997
pri subjektu vpisa BRAFIS, družba za poslovanje z nepremičninami, d.o.o., sedež: Lešnikova ulica 8, 2312 Orehova
vas, pod vložno št. 1/10152/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1189514
Firma: FIBKOMERC, družba za poslovanje z nepremičninami, proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FIBKOMERC, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1997:
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 15811 Dejavnost pekarn; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5132 Trgovina na de-
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belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni promet;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pod K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-114276
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01479 z dne 20. 10. 1997 pri
subjektu vpisa KEM KOSTA, trgovina, export-import, zastopanje, svetovanje, inženiring, d.o.o., sedež: Radvanjska 87,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/01821/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova družbenika in zastopnika,
dejavnosti in družbene pogodbe ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5394872
Ustanovitelja: Ružič Boris, vstopil
25. 2. 1990, in Ružič Jelka, vstopila 31. 3.
1994, oba iz Maribora, Knafelčeva ulica 4,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica
Ružič
Jelka,
imenovana
10. 6. 1992, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
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na vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51310 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
65210 Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 72100
Svetovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73103 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod K 74.140 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.
Rg-114277
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01483 z dne 20. 10. 1997
pri subjektu vpisa RANČIGAJ, storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Prušnikova ulica
50, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03761/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5476089
Ustanoviteljica: Rančigaj Irena, izstop
11. 9. 1997; Stojko Natalija, Bistrica ob
Dravi, Novo naselje 19, vstop 11. 9. 1997,
vložek 1,500.127 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Rančigaj Irena, razrešena 11. 9.
1997; direktorica Stojko Natalija, imenovana
11. 9. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1997:
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.
Pod K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pod K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-114278
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00949 z dne 10. 10. 1997
pri subjektu vpisa ZAVOD ZA IZGRADNJO
MARIBORA, p.o., sedež: Slovenska ulica
40, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00841/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje družbenega podjejta v d.o.o., spremembo firme, družbenikov, osnovnega kapitala, dejavnosti, tipa in
omejitev zastopnika, skrajšano firmo, člane
nadzornega sveta in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5222125
Firma: ZIM, zasnove in vodenje investicij, d.o.o.
Skrajšana firma: ZIM,d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 70,116.275,80 SIT

Ustanovitelja: Mestna občina Maribor,
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, vložila
54,305.055,61 SIT, in Sklad Republike
Slovenije za razvoj, d.d. Ljubljana, Dunajska
cesta 160, vložil 15,811.220,19 SIT, vstopila 24. 6. 1997, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bertoncelj Matjaž, Maribor, Ulica heroja Šlandra 27, imenovan 9. 7. 1997, zastopa družbo z omejitvami, da mora pridobiti soglasje skupščine za sklepanje: pogodb,
s katerimi se pridobivajo, odtujujejo ali obremenjujejo nepremičnine; pogodb o vlaganju sredstev v druge družbe; pogodb o kreditu, posojilnih pogodb in pogodb o obročnem odplačevanju v vrednosti nad
10,000.000 SIT; pogodb v primerih nabave investicijske opreme ali odddaje del, ki
ni predvidena v sprejetem letnem planu
družbe; pogodb o poroštvu in drugih pogodb, s katerimi se prevzemajo obveznosti
drugih oseb ali utrjujejo njihove obveznosti.
Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1997:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.
Pod K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pod K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Dne 10. 10. 1997 je bilo vpisano preoblikovanje družbenega podjetja Zavod za izgradnjo Maribor, p.o., v družbo z omejeno
odgovornostjo ZIM, zasnove in vodenje investicij, d.o.o.
Rg-114282
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00581 z dne 15. 10. 1997
pri subjektu vpisa KBM-LEASING, d.d., sedež: Gregorčičeva ulica 25, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/01132/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, spremembo firme, družbenikov,
članov nadzornega sveta in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5300347
Firma: KBM-LEASING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Ustanovitelji: Nova kreditna banka Maribor, Maribor, Vita Kraigherja 4, vstopila
24. 4. 1997, vložila 412,520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; TAM BUS, d.d.,
Maribor, Ptujska cesta 184, TAM MARIBOR, d.d., Maribor, Ptujska cesta 184, in
TAM AUTOTRADING, d.d., Maribor, Ptujska cesta 184, izstopili 24. 4. 1997.
Člani nadzornega sveta: Rataj Borut, izstopil 24. 4. 1997; Ritlop Erna in Jelenovec Štefan, vstopila 12. 10. 1994, in Jakovac Štefan, vstopil 24. 4. 1997.
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NOVA GORICA
Rg-104768
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00202 z dne 28. 2. 1997
pri subjektu vpisa JOFFITOURS, d.o.o.,
podjetje za špedicijo, turizem in gostinstvo, Bovec, sedež: Dvor 5, Bovec,
pod vložno št. 1/02662/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje družbe iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
skrajšane firme in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5676487
Firma: JOFFITOURS JOJIĆ & CO.,
Podjetje za špedicijo, turizem in gostinstvo, d.n.o., Bovec
Skrajšana firma: JOFFITOURS JOJIĆ
& Co., d.n.o., Bovec
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Jojić Milan, Bovec, Dvor
5, vstop 7. 9 1992, vložek 50.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Cioffi Francesco, Brindisi, Italia, Via
Bozzano 8, vstop 7. 9. 1992, vložek
50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jojić Milan, razrešen 31. 12. 1994.
Rg-107987
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00739 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa REDIS, Reklamni displeji in zastopstva, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Klementa Juga 7, Nova Gorica,
pod vložno št. 1/02158/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5567521
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Brecelj Borut, razrešen 15. 12.
1996; direktor Kerševan Vojko, Nova Gorica, Cankarjeva 56, imenovan 15. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev, razen
za: pridobivanje, odtujitev ali obremenitev
nepremičnin; izvajanje investicijskih del ali
preurejanj, zlasti prizidave ali spreminjanja
nepremičnin; najemanje posojil ali sklepanje drugih poslov, ki bi družbo obremenili
za več kot je vrednost osnovnega kapitala,
prevzemanje poroštva ali dajanje posojil, ki
bi presegla vrednost osnovnega kapitala;
sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih ali
tujih sredstev ali pogodb o sodelovanju s
poslovnimi partnerji, če bi presegale dve
leti trajanja, za kar vse je potreben sklep
skupščine družbe.
Rg-107997
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00484 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa LEBAN, Trgovina s tehničnim blagom, d.o.o., Kojsko, sedež:
Gonjače 1l, Kojsko, pod vložno
št. 1/03124/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5777763
Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1997:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55230 Dru-

Št.

ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-114163
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00880 z dne 15. 10. 1997
pri subjektu vpisa GOSTOL – TOLMINSKE
STROJNE TOVARNE, Proizvodnja strojev in naprav za površinsko obdelavo in
zaščito kovin in ostalih materialov,
d.o.o., Tolmin, sedež: Čiginj 63, Tolmin,
pod vložno št. 1/02542/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča izstop družbenika s
temile podatki:
Matična št.: 5627516
Ustanovitelja: Manfreda Boštjan, izstop
31. 7. 1997; Leban Rajko, Most na Soči,
Modrej 27, vstop 31. 7. 1997, vložek
112.910,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šonc Ciril, Nova Gorica, Bratov Hvalič
96, vstop 31. 7. 1997, vložek 112.910,90
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-114179
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00842 z dne 23. 10. 1997
pri subjektu vpisa CRUP CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE S.P.A.,
Udine, Italia, Predstavništvo Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, sedež: Gradnikove brigade 6, Nova Gorica, pod vložno št. 1/03355/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5831288
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Šturm Antonija, razrešena 21. 7.
1997; zastopnik Slapernik Anton, Solkan,
Ulica Borisa Kalina 14, imenovan 21. 7.
1997, ki kot zastopnik zastopa predstavništvo pri opravljanju predstavniških poslov
ustanoviteljice in tržnih raziskav ob spremljanju razvoja trga na območju finančnega in
bančnega poslovanja.
Rg-114182
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00701 z dne 24. 10. 1997
pri subjektu vpisa ISKRA AET TOLMIN,
Družba za proizvodnjo avtoelektričnih
vžigalnih sistemov in tehnične keramike, d.o.o., sedež: Poljubinj 93, Tolmin,
pod vložno št. 1/00487/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vstop in izstop družbenika s temile podatki:
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Matična št.: 5045541
Ustanovitelj: NOVA KREDITNA BANKA
MARIBOR, d.d., izstop 18. 6. 1997;
ROTOMATIKA, d.o.o., Industrija rotacijskih
sistemov, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja
23,
vstop
18. 6.
1997,
vložek
112,.821.054,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-115289
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št 97/00872 z dne 6. 11. 1997
pri subjektu vpisa MARMET, Proizvodnja
in trgovina s kovinskimi in nekovinskimi
proizvodi, d.o.o., Ajdovščina, sedež:
Župančičeva 1b, Ajdovščina, pod vložno
št. 1/02031/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5557372
Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1997:
2511 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin, 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.,
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-115294
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št 97/00960 z dne 10. 11. 1997
pri subjektu vpisa COUNTRY, Gostinstvotrgovina-storitve, d.o.o., sedež: Bilje 30c,
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Renče, pod vložno št. 1/03722/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vstop in
izstop družbenika s temile podatki:
Matična št.: 1199862
Ustanoviteljica: Pegan Radoš, izstop
28. 10. 1997; Pegan Almira, por. Mauri,
Krmin, Culica Corona 31b, vstop 28. 10.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-115312
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št 97/00936 z dne 14. 11. 1997
pri subjektu vpisa SPEKTER, Finalna dela
v gradbeništvu, d.o.o., Idrija, sedež: Lapajnetova
7,
Idrija,
pod
vložno
št. 1/00611/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, povečanje
osnovnega kapitala, vstop družbenika, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5312124
Sedež: Idrija, Kosovelova 31
Osnovni kapital: 5,708.356,40 SIT
Ustanovitelji: Cvek Silvester, Grahovo ob
Bači, Koritnica 22, vstop 6. 1. 1990, vložek
3,425.013,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jurjavčič Miran, Spodnja Idrija, Mladinska 10, vstop 6. 1. 1990, vložek
1,427.089,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Cvek Armando, Spodnja Idrija, Meline
11, vstop 20. 9. 1995, vložek 856.253,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Cvek Armando, imenovan 20. 9. 1995, zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1997:
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov.
Rg-115332
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št 97/00999 z dne 21. 11. 1997

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
pri subjektu vpisa LESNA INDUSTRIJA IDRIJA, d.o.o., sedež: Spodnja Idrija, Spodnja Idrija, pod vložno št. 1/00130/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep sodišča o začetku prisilne poravnave s temile
podatki:
Matična št.: 5002079
Sklep tega sodišča o začetku postopka
prisilne poravnave opr. št. St 13/97 z dne
20. 11. 1997.
Rg-115336
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št 97/00946 z dne 25. 11. 1997
pri subjektu vpisa SLOCOM, Transport,
špedicija, trgovina, d.o.o., sedež: MMP
Vrtojba,
Šempeter,
pod
vložno
št. 1/02772/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5689201
Sedež: Šempeter pri Gorici, Cesta
Prekomorskih brigad 62a
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo, 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,

čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina an debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nepsecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-115340
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št 97/00987 z dne 26. 11. 1997
pri subjektu vpisa MLINOTEST HOTEL
PLANIKA, d.o.o., Ajdovščina, sedež: Prešernova 20, Ajdovščina, pod vložno
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št. 1/02499/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5619092
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zavadlav Marjan, razrešen 10. 11.
1997; direktor Krpan Marjan, Ajdovščina,
Vilharjeva 24b, imenovan 10. 11. 1997, zastopa in predstavlja družbo brez omejitev,
razen pri sklepanju pogodb o vlaganju ali
pridobivanju sredstev ter pogodb o nakupu,
najemu in prodaji osnovnih sredstev v vrednosti nad 10.000 DEM tolarske protivrednosti, za kar potrebuje predhodno soglasje
skupščine.
Rg-116618
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št 97/01017 z dne 3. 12. 1997
pod št. vložka 1/03749/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža, vstop in izstop
družbenika, razširitev dejavnosti in prenos z
Okrožnega sodišča v Kopru s temile podatki:
Matična št.: 5744059
Firma: GOTEX, Gostinstvo, trgovina in
turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: GOTEX d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Renče, Lukežiči 1a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kozar Janez, izstop
7. 7.1997; Kozar Griša, vstop 7. 7. 1997,
in Kozar Karel, vstop 7. 4. 1993, oba iz
Renč, Lukežiči 1a, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom, 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 95111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava
in dostava hrane (catering); 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n..
Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču v Kopru pod vložno številko 1/5282/00 s firmo: GOTEX, Gostinstvo,
trgovina in turizem, d.o.o., Portorož.
Rg-116619
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št 97/01021 z dne 3. 12. 1997

Št.

pri subjektu vpisa PUPA, Trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Bratov Hvalič 10, Kromberk, Nova
Gorica, pod vložno št. 1/00444/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5303583
Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
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opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami, 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-116622
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št 97/01036 z dne 4. 12. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN, sedež: Čepovan 87, Čepovan,
pod vložno št. 1/00090/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5088992
Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:
60230 Drug kopenski potniški promet.
Rg-116623
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št 97/00915 z dne 4. 12. 997 pri
subjektu vpisa GATIS-CO, Goriški avtotransport, trgovina in storitve, d.o.o.,
Šempeter pri Gorici, sedež: Žnidarčičeva 15, Šempeter pri Gorici, pod vložno
št. 1/01700/00 vpisalo v sodni register tega sodišča izstop družbenika in spremembo poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5496152
Ustanovitelj: Švigelj Anton, izstop 7. 10.
1997; Mamilovič Franc, Nova Gorica, Rada
Simonitija 11, vstop 4. 1. 1991, vložek
2,261.360 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-116628
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št 97/01035 z dne 4. 12. 1997
pri subjektu vpisa MD KONTAKT, Trgovina in servis, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica,
pod vložno št. 1/03466/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5884101
Sedež: Nova Gorica, Rejčeva ulica 3.
Rg-116629
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št 97/01008 z dne 5. 12. 1997
pri subjektu vpisa SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. FRANCA DERGANCA, Nova Gorica,
sedež: Padlih borcev 13a, Šempeter pri
Gorici, pod vložno št. 1/00033/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5055695
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Janežič Peter, razrešen 18. 9.
1997 kot v.d. direktorja; zastopnik Žiberna
Darko, Komen, Komen 132c, imenovan
18. 9. 1997, ki kot v.d. direktorja zastopa
bolnišnico brez omejitev, razen pri prodaji
in nabavi osnovnih sredstev in o investicijah, za katere je pooblaščen v vrednosti
limita tolarske protivrednosti 30.000 DEM,
za vsak posel posebej oziroma posamezno
osnovno sredstvo ali investicijo nad tem zneskom potrebuje sklep sveta zavoda.
Rg-116632
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št 97/01022 z dne 5. 12. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DOBROVO, sedež: Trg 25. maja 9, Dobrovo,
pod vložno št. 1/00089/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5089000
Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1997:
60230 Drug kopenski potniški promet.
Rg-116633
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št 97/00811 z dne 5. 12. 1997
pri subjektu vpisa FEPROINOX, Obdelava
pločevine, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Ul. 25. junija 1d, Nova Gorica, pod vlož-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
no št. 1/01635/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in spremembo družbene pogodbe z dne
2. 9. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5479487
Osnovni kapital: 19,113.710 SIT
Ustanovitelj: PROFILINOX S.P.A. PARMA, Parma, Italija, S. da Ugozzolo 123a,
vstop 11. 3. 1991, vložek 19,113.710 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-116634
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št 97/00707 z dne 5. 12. 1997
pri subjektu vpisa MIZAR, Industrija
stavbnega pohištva Volčja Draga. d.d.,
sedež: Volčja Draga 42, Volčja Draga,
pod vložno št. 1/00003/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča predložitev zapisnika
skupščine, spremembo članov nadzornega
sveta in predložitev statuta z dne 21. 7.
1997 s temile podatki:
Matična št.: 5038421
Sedež: Volčja Draga, Volčja Draga 42
Člani nadzornega sveta: Fornazaričk
Egon, Mlinar Jure in Omerović Silva, vsi
vstopili 15. 7. 1997, ter Hlede Klavdij, Furlani Danilo in Plesničar Antonija, izstopili
15. 7. 1997.
Rg-116635
Okrožno sodišče v Novi Gorici je dne
5. 12. 1997 v registrski zadevi zaradi spremembe zastopnika sklenilo, da se pri subjektu vpisa KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA z.o.o., Idrija, vpisanem pod vložno
št. 1/00059/00, v sodni register tega sodišča vpiše sprememba oziroma dopolnitev
naslednjih podatkov:
Matična št.: 5001676
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Božič Milan, razrešen 3. 11. 1997;
zastopnica Golob Ana, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja 13, imenovana 3. 11. 1997,
ki kot v.d. direktorja zastopa družbo brez
omejitev.
Podatki označeni z *, so podatki, ki se
nadomestijo z novim vpisom.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
osmih dneh po prejemu sklepa, ki se vloži
pri tem sodišču. O pritožbi odloča sodnik
okrožnega sodišča, ki je sklep izdalo.
Rg-116637
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št 97/00669 z dne 8. 12. 1997
pod št. vložka 1/03750 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1194852
Firma: KA-TV, Zavod za razvoj kabelsko-satelitskega televizijskega sistema Tolmin
Skrajšana firma: KA-TV TOLMIN
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Tolmin, Tumov drevored 15
Osnovni kapital: 21,205.106 SIT
Ustanovitelji: ALPKOMERC TOLMIN
d.d., Most na Soči, Postaja 4; Bajt Albin,Tolmin, Grajska 18; Bajt Franc, Tolmin, Zatolmin 64; Bajt Milan, Tolmin, Zatolmin 62a;
Bašič Darinka, Tolmin, Na hribih 1; Batistuta Miloš, Tolmin, Dijaška 12; Bečejski Božidar, Tolmin, Cirila Kosmača 10; Beguš Mi-

lan, Tolmin, Kosovelova 2; Beguš Stane,
Tolmin, Prekomorskih brigad 14; Benedejčič Jože, Tolmin, Tumov drevored 23a; Benedejčič Mirko, Tolmin, Zatolmin 46; Boljat
Darinka, Tolmin, Tumov drevored 14; Bolko Anton, Tolmin, Bazoviška 14; Bozja Miranda, Tolmin, Prekomorskih brigad 14; Božič Tatjana, Tolmin, Rutarjeva 10; Brešan
Angela, Tolmin, Prekomorskih brigad 6;
Brešan Milena, Tolmin, Prekomorskih brigad 3; Brešan Slavica, Tolmin, Prekomorskih brigad 12; Brešan Vladislav, Tolmin,
Prekomorskih brigad 8; Bukudur Branko,
Tolmin, Bazoviška 15; Carli Nada, Tolmin,
Trg maršala Tita 20; Ceklin Helena, Tolmin,
Prešernova 3; Clemente Kojič Vera, Tolmin, Rutarjeva 31a; Constantini Andrej, Tolmin, Trg maršala Tita 20; Constantini Gvido, Tolmin, Cirila Kosmača 14; Constantini
Romolo,Tolmin, Žagarjeva 3; Crivellari Anamarija, Tolmin, Prekomorskih brigad 14;
Crivellari Liljana, Tolmin, Gregorčičeva 18a;
Crnoja Zoran, Tolmin, Padlih borcev 9; Cuder Jurij, Tolmin, Rutarjeva 6; Cvijič Marija,
Tolmin, Brunov drevored 19; Čelik Marko,
Tolmin, Žagarjeva 1; Čerin Judita, Tolmin,
Gregorčičeva 16; Čermelj Eva, Tolmin, Dijaška 4; Čermelj Vilijem, Tolmin, Na hribih
1; Černuta Ervina, Tolmin, Žagarjeva 3; Čibej Ljubo, Tolmin, Bazoviška 9; Čirkič Marta, Tolmin, Brunov drevored 11b; Čopi Darja, Tolmin, Gregorčičeva 18; Čufer Ivan,
Tolmin, Prekomorskih brigad 6; Čufer Jožko, Tolmin, Prekomorskih brigad 14; Dedič
Sulejman, Tolmin, Pregljev trg 7; Dobravec
Stojan, Tolmin, Cirila Kosmača 29; Dolenc
Janez, Tolmin, Grajska 8; Dom upokojencev, Tolmin, Gregorčičeva 32; Drago Teodora, Tolmin, Brunov drevored 11; Feltrin
Marija, Tolmin, Žagarjeva 9; Eržen Albina,
Tolmin, Prešernova 2; Duša Slavko, Tolmin, Brunov drevored 37; Feregotto Anton,
Tolmin, Rutarjeva 10a; Fili Cvetka, Tolmin,
Gregorčičeva 3; Fili Iztok, Tolmin, Gregorčičeva 3; Filli Marta, Tolmin, Klanec 1; Flajs
Franc, Tolmin, Tumov drevored 12; Flander
Danilo, Tolmin, Zatolmin 55a; Flisar Borut,
Tolmin, Brunov drevored 25; Flisar Drago,
Tolmin, Padlih borcev 9; Fon Andrijana, Tolmin, Rutarjeva 1; Fon Igor, Tolmin, Cirila
Kosmača 4; Šimac Marija, Tolmin, Prekomorskih brigad 10; Fornazarič Julij, Tolmin,
Triglavska 6; Fortunat Albin, Tolmin, Gregorčičeva 20; Fortunat Florjana, Tolmin, Žagarjeva 1; Gaberšček Alojz, Tolmin, Gregorčičeva 4; Ferjančič Anica, Tolmin, Dijaška 2; Gaberšček Davorin, Tolmin, Tumov
drevored 21; Gaberšček Robert, Tolmin,
Kosovelova 7b; Gabršček Ljudmila, Tolmin,
Tumov drevored 11; Gabršček Ivanka, Tolmin, Tumov drevored 11; Galič Dušanka,
Tolmin, Prekomorskih brigad 4; Gerlič Martin, Tolmin, Gregorčičeva 10; Gimnazija Tolmin, Tolmin, Dijaška 12b; Glišovič Tatjana,
Tolmin, Brunov drevored 11b; Golja Darko,
Tolmin, Albina Rejca 10; Golja Evgen, Tolmin, Tumov drevored 11; Golja Marko, Tolmin, Žabče 30b; Golja Vinko, Tolmin, Bazoviška 9; Žagar Davorin, Tolmin, Albina Rejca 5; Golob Vlado, Tolmin, Cirila Kosmača
26; Gorjup Mirica, Tolmin, Brunov drevored 11b; Gregorčič Metod, Tolmin, Tolminskega punta 13; Grosman Mirko, Tolmin,
Žagarjeva 3; Gruden Franc, Tolmin, Pregljev trg 1; Hosner Albert, Tolmin, Kosovelo-
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va 2; Hrast Darko, Tolmin, Grajska 10; Hrast
Janko, Tolmin, Tumov drevored 19; Hrast
Miloš, Tolmin, Kosovelova 5b; Hvala Alojz,
Tolmin, Ilirska 2; Hvala Anton, Tolmin, Žagarjeva 4; Hvala Berti, Tolmin, Pregljev trg
9; Hvala Bogomil, Tolmin, Kosovelova 7;
Hvala Rudi, Tolmin, Prekomorskih brigad
12; Hvala Severina, Tolmin, Žagarjeva 5;
Istenič Igor, Tolmin, Prekomorskih brigad
3; Ivančan Sonja, Tolmin, Žagarjeva 3; Ivšak Dragica, Tolmin, Gregorčičeva 2; Jakulin Cvetka, Tolmin, Prekomorskih brigad 5;
Jan Franc, Tolmin, Žagarjeva 5; Janež Jože, Tolmin, Dijaška 12; Janež Marko, Tolmin, Tumov drevored 14; Jarc Ema, Tolmin, Kosovelova 1; Jarc Franc, Tolmin, Kosovelova 2; Jarec Marija, Tolmin, Zalog 4;
Jelinčič Anastazija, Tolmin, Gregorčičeva
14; Jelinčič Alojz, Tolmin, Žagarjeva 7; Jelinčič Marija, Tolmin, Pregljev trg 9; Jelinčič
Marija, Tolmin, Prekomorskih brigad 5; Jelinčič Marija, Tolmin, Petra Skalarja 8; Jeram Franc, Tolmin, Ilirska 6; Jermol Elide,
Tolmin, Zatolmin 47a; Jermol Jolanda, Tolmin, Žagarjeva 10; Jermol Marija, Tolmin,
Tumov drevored 14; Jermol Stanko, Tolmin, Na hribih 18; Jermol Suzana, Tolmin,
Vojkova 3; Jerončič Darko, Tolmin, Simona
Kosa 1; Jerončič Sandi, Tolmin, Brunov drevored 3; Jesenšek Kosič Vlasta, Tolmin, Bazoviška 15; Jovanovič Milena, Tolmin, Prekomorskih brigad 3; Jovanovič Milorad, Tolmin, Žagarjeva 9; Jug Marija, Tolmin, Gregorčičeva 14; Jug Vladimir, Tolmin, Soška
13; Jukič Mariza, Tolmin, Prekomorskih brigad 3; Junc Franc, Tolmin, Prekomorskih
brigad 2; Kabač Ivanka, Tolmin, Kosovelova 5; Kalakovič Ekrem, Tolmin, Petra Skalarja 8; Kalan Pavel, Tolmin, Gregorčičeva
11; Kanalec Danilo, Tolmin, Pod brajdo 8;
Karlovini Marija, Tolmin, Prekomorskih brigad 8; Kavčič Ivan, Tolmin, Brunov drevored 28; Kavčič Aljoša, Tolmin, Žabče 6;
Kavčič Andrej, Tolmin, Zatolmin 48a; Kavčič Berti, Tolmin, Cankarjeva 2; Kavčič Dušan, Tolmin, Prešernova 2; Kavčič Ivan, Tolmin, Simona Kosa 3; Kavčič Janez, Tolmin,
Triglavska 4; Kavčič Janko, Tolmin, Tumov
drevored 13; Kavčič Viktor, Tolmin, Gregorčičeva 4; Kavčič Vlado, Tolmin, Kosovelova 7a; Kavčič Vlado, Tolmin, Zalog 10;
Kavčič Zdenka, Tolmin, Kosovelova 1; Kenda Danica, Tolmin, Žagarjeva 1; Leban Florijan, Tolmin, Žagarjeva 5; Kenda Radivoj,
Tolmin, Na hribih 1; Kenda Stojan, Tolmin,
Podbreg 3; Kenda Teodor, Tolmin, Gregorčičeva 18; Kenda Zora, Tolmin, Dijaška 8;
Klanjšček Borut, Tolmin, Gregorčičeva 4;
Klanjšček Oskar, Tolmin, Kosovelova 3;
Klanjšček Viktor, Tolmin, Tolminskega punta 3a; Klavora Fedja, Tolmin, Prekomorskih
brigad 10; Klavora Marjan, Tolmin, Tumov
drevored 11; Kleč Jože, Tolmin, Prekomorskih brigad 4; Klinkon Anton, Tolmin, Zatolmin 42; Klinkon Jože, Tolmin, Zatolmin 8;
Klinkon Miha, Tolmin, Brunov drevored 8;
Klinkon Pepca, Tolmin, Simona Kosa 3; Kocič Ljubomir, Tolmin, Kosovelova 3; Kocič
Zvonko, Tolmin, Žabče 33; Koder Marjan,
Tolmin, Cirila Kosmača 7; Kogoj Iztok, Tolmin, Zalog 8; Kolman Emil, Tolmin, Pod
gradom 22; Kolman Zlatko, Tolmin, Gregorčičeva 10; Komac Lucija, Tolmin, Žabče
30a; Komar Dušan, Tolmin, Trg 1. maja 4;
Konec Jože, Tolmin, Prekomorskih brigad

Št.

5; Kos Brane, Tolmin, Kosovelova 1; Kos
Slavka, Tolmin, Vojkova 3a; Košuta Anica,
Tolmin, Prekomorskih brigad 5; Košuta Fabijo, Tolmin, Gregorčičeva 13; Košuta Jožica, Tolmin, Klanec 14; Košuta Štefka, Tolmin, Kosovelova 1a; Kovačič Edmond, Tolmin, Tolminskega punta 11; Kovačič Jani,
Tolmin, Žagarjeva 7; Kovačič Magda, Tolmin, Žagarjeva 7; Kovačič Stane, Tolmin,
Grajska 6; Kovačič Viljenka, Tolmin, Prekomorskih brigad 10; Kozorog Iztok, Tolmin,
Šavlijeva 6; Kragelj Albin, Tolmin, Žabče
27b; Kragelj Ivan, Tolmin, Bazoviška 11;
Kragelj Jožica, Tolmin, Zatolmin 56; Kragelj
Pavla, Tolmin, Cankarjeva 4; Krajnik Donat,
Tolmin, Bazoviška 3; Krajnik Henrik, Tolmin, Bazoviška 3; Kranjc Danilo, Tolmin,
Kosovelova 5b; Kranjc Igor, Tolmin, Gregorčičeva 8; Kranjc Silva, Tolmin, Trg 1.
maja 2; Kranjc Valter, Tolmin, Tumov drevored 8; Krapež Andrej, Tolmin, Na hribih 4;
Krapež Darko, Tolmin, Žabče 45; Kravanja
Atiljo, Tolmin, Gregorčičeva 8; Kravanja
Franc, Tolmin, Pregljev trg 3; Kravanja Metko, Tolmin, Brunov drevored 11; Krivec Evgen, Tolmin, Brunov drevored 19; Krivec
Marija, Tolmin, Bazoviška 7; Kručil Roza,
Tolmin, Tolminskega punta 9; Kurinčič Jože, Tolmin, Zatolmin 1e; Kutin Franc, Tolmin, Zatolmin 68; Kutin Ivan, Tolmin, Vojkova 3b; Kutin Ivanka Lucija, Tolmin, Kosovelova 1; Kutin Silvo, Tolmin, Vojkova 5; Kutin
Štefan, Tolmin, Dijaška 5b; Kutin Vera, Tolmin, Tumov drevored 12; Kutin Viktor, Tolmin, Gregorčičeva 20, Ladava Anton, Tolmin, Tumov drevored 11; Laharnar Angel,
Tolmin, Zatolmin 59; Laharnar Bogomil, Tolmin, Kosovelova 4; Laharnar Damjana, Tolmin, Gregorčičeva 18; Laharnar Dora, Tolmin, Na hribih 1; Laharnar Jožefa, Tolmin,
Gregorčičeva 20; Laharnar Karlo, Tolmin,
Na hribih 22; Lampret Andrej, Tolmin, Bazoviška 11; Lapanja Valentin, Tolmin, Cirila
Kosmača 2; Lazarevič Cvijeta, Tolmin, Gregorčičeva 18a; Lazič Mitra, Tolmin, Žagarjeva 1; Leban Metod, Tolmin, Kosovelova
1; Leban Andrej, Tolmin, Pregljev trg 4; Leban Anton, Tolmin, Gregorčičeva 18; Leban Anton, Tolmin, Žabče 27a; Leban
Franc, Tolmin, Bazoviška 8; Leban Franc,
Tolmin, Breg 15; Leban Franjo, Tolmin, Na
Rojah 2; Leban Franko, Tolmin, Brunov drevored 11; Leban Ivan, Tolmin, Žagarjeva 6;
Leban Ivan, Tolmin, Rutarjeva 19; Leban
Ivan, tolmin, Zatolmin 22; Leban Jožef, Tolmin, Zatolmin 34; Leban Jožica, Tolmin,
Tumov drevored 12; Leban Marjan, Tolmin,
Simona Kosa 3; Leban Matej, Tolmin, Gregorčičeva 1; Leban Mihael, Tolmin, Breg 4;
Leban Milan, Tolmin, Na hribih 1; Leban
Mirko, Tolmin, Zatolmin 44; Leban Roman,
Tolmin, Žagarjeva 5; Leban Silvo, Tolmin,
Žabče 11; Leban Srečko, Tolmin, Gregorčičeva 18a; Leban Teodora, Tolmin, Gregorčičeva 4; Lemut Vida, Tolmin, Zatolmin
43; Lenarčič Romana, Tolmin, Prekomorskih brigad 10; Lesjak Danilo, Tolmin, Gregorčičeva 8; Lesjak Zvonko, Tolmin, Kosovelova 5b; Ličer Milica, Tolmin, Gregorčičeva 18a; Lipušček Andrej, Tolmin, Zatolmin 51; Lipušček Dora, Tolmin, Žagarjeva
1; Lipušček Goran, Tolmin, Bazoviška 15;
Lipušček Ivan, Tolmin, Albina Rejca 7; Lipušček Ivan, Tolmin, Kosovelova 5b; Lipušček Jože, Tolmin, Zatolmin 54; Lipušček
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Ludvik, Tolmin, Tolminskega punta 3; Lipušček Mirko, Tolmin, Albina Rejca 23; Lipušček Nežka, Tolmin, Pregljev trg 1; Lipušček Radovan, Tolmin, Gregorčičeva 5;
Lipušček Viktor, Tolmin, Zatolmin 28; Logar
Magda, Tolmin, Gregorčičeva 4; Logar Marija, Tolmin, Bazoviška 13; Lužnik Marija,
Tolmin, Rutarjeva 8; Mahanjc Franc, Tolmin, Prekomorskih brigad 5; Makuc Klavdija, Tolmin, Žagarjeva 1; Manfreda Anton,
Tolmin, Zatolmin 69; Manfreda Bruno, Tolmin, Žabče 14a; Manfreda Jože, Tolmin,
Pod brajdo 13; Manfreda Matija, Tolmin,
Pregljev trg 6; Manfreda Metod, Tolmin,
Gregorčičeva 20; Marinkovič Milosav, Tolmin, Pregljev trg 9; Mastilovič Orlanda, Tolmin, Tumov drevored 16; Matovski Ivana,
Tolmin, Kosovelova 3; Matuc Marko, Tolmin, Gradnikova 7; Maurič Marina, Tolmin,
Gregorčičeva 3; Maver Niko, Tolmin, Tumov drevored 11; Maver Valentin, Tolmin,
Prekomorskih brigad 6; Mavri Erna, Tolmin,
Gregorčičeva 18a; Mavri Jožica, Tolmin, Na
hribih 1; Mavri Marija, Tolmin, Prekomorskih brigad 6; Mavri Marta, Tolmin, Simona
Kosa 1; Mavri Štefanija, Tolmin, Kosovelova 7b; Medved Mojca, Tolmin, Prekomorskih brigad 6; Medved Slavko, Tolmin, Albina Rejca 11; Melinc Ivanka, Tolmin, Grajska 16; Michelizza Matej, Tolmin, Pregljev
trg 8; Mihelčič Darinka, Tolmin, Žagarjeva
3; Miščič Mihael, Tolmin, Ilirska 9; Mlakar
Darjo, Tolmin, Na hribih 1; Mlakar Jože,
Tolmin, Bazoviška 15; Mlekuž Mira, Tolmin,
Petra Skalarja 4; Morato Jordan, Tolmin,
Zatolmin 1c; Morenčič Vlado, Tolmin, Brunov drevored 18; Mrak Marica, Tolmin, Gregorčičeva 18; Mrak Mira, Tolmin, Dijaška
6; Mravlja Marica, Tolmin, Gregorčičeva 20;
Mrkonjič Hazem, Tolmin, Bazoviška 12; Mulič Ada, Tolmin, Prekomorskih brigad 4; Munih Anita, Tolmin, Pregljev trg 1; Murovec
Lijana, Tolmin, Prekomorskih brigad 4; Murovec Ljubomir, Tolmin, Tumov drevored
23; Nagode Branko, Tolmin, Pod gradom
8; Nanut Iztok, Tolmin, Pod brajdo 1; Nikolaš Ivona, Tolmin, Kosovelova 3; Nikolič
Gordana, Tolmin, Kosovelova 1a; Nikolič
Momir, Tolmin, Prekomorskih brigad 7; Novak Janko, Tolmin, Gregorčičeva 20; Občina Tolmin, Tolmin, Padlih borcev 16; Oblak
Bogdan, Tolmin, Trg 1. maja 4; Oblak Marta, Tolmin, Gregorčičeva 11; Oblak Silvo,
Tolmin, Kosovelova 5; Obleščak Slavko,
Tolmin, Gradnikova 16; Obrenovič Bosa,
Tolmin, Na hribih 1; Orešek Janja, Tolmin,
Pregljev trg 4; Ozebek Laura, Tolmin, Prekomorskih brigad 12; Ozebek Virgilij, Tolmin, Pregljev trg 3; Pagon Vera, Tolmin, Trg
maršala Tita 15; Pariš Ivan, Tolmin, Žagarjeva 8; Pavletič Marjan, Tolmin, Ilirska 11;
Perat Makuc Suzana, Tolmin, Prekomorskih
brigad 12; Perdih Ana, Tolmin, Zatolmin 19;
Perdih Gregor, Tolmin, Zatolmin 38; Perdih
Janez, Tolmin, Zatolmin 20; Perdih Justina,
Tolmin, Žagarjeva 5; Perdih Silva, Tolmin,
Žagarjeva 3; Perše Jože, Tolmin, Rutarjeva
25; Peršič Ivan, Tolmin, Rutarjeva 1; Peršič
Stana, Tolmin, Gregorčičeva 10; Pervanje
Ivan, Tolmin, Pod gradom 3; Peternel Franc,
Tolmin, Grajska 2; Petrovič Mira Marija, Tolmin, Pregljev trg 7; Pirih Pavel, Tolmin, Žagarjeva 9; Pirih Stojan, Tolmin, Pregljev trg
5; Podobnik Angela, Tolmin, Prekomorskih
brigad 5; Podreka Majda, Tolmin, Ilirska 12;
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Prezelj Emil, Tolmin, Brunov drevored 2;
Prezelj Majda, Tolmin, Prekomorskih brigad 12; Prezelj Pavel, Tolmin, Simona Kosa 5; Prinčič Ferdo, Tolmin, Žagarjeva 6;
Pušnar Terezija, Tolmin, Pregljev trg 2; Rajer Zorč Magdalena, Tolmin, Gregorčičeva
8; Rauch Rudi, Tolmin, Žabče 27d; Razpet
Ivan, Tolmin, Brunov drevored 15; Rejec
Lucijan, Tolmin, Gregorčičeva 20; Rejec
Marinka, Tolmin, Pod brajdo 2; Rejec Tatjana, Tolmin, Gregorčičeva 18a; Rejec Vlasta, Tolmin, Prekomorskih brigad 10; Rejec Zorka Dragica, Tolmin, Žagarjeva 3; Režonja Jože, Tolmin, Gregorčičeva 18a; Rodman Olga, Tolmin, Žagarjeva 3; Roner
Vladimir, Tolmin, Prekomorskih brigad 10;
Rosič Jožef, Tolmin, Žagarjeva 3; Roš Bojan, Tolmin, Prekomorskih brigad 7; Rot Andrej, Tolmin, Tolminskega punta 8; Rot
Branko, Tolmin, Grajska 14; Rus Slavica,
Tolmin, Zalog 16; Rutar Anica, Tolmin, Prekomorskih brigad 8; Rutar Anton, Tolmin,
Prekomorskih brigad 7; Rutar David, Tolmin, Brunov drevored 31; Rutar Franc, Tolmin, Kosovelova 1a; Rutar Franc, Tolmin,
Kosovelova 7b; Rutar Marjan, Tolmin, Brunov drevored 7; Rutar Helena, Tolmin, Prekomorskih brigad 12; Rutar Igor, Tolmin,
Žabče 22; Rutar Ivan, Tolmin, Gregorčičeva 18a; Rutar Ivan, Tolmin, Tumov drevored
19a; Rutar Ivan, Tolmin, Pod brajdo 13;
Rutar Ivan, Tolmin, Soška 17; Rutar Ivanka,
Tolmin, Pod brajdo 13; Rutar Janko, Tolmin, Albina Rejca 8; Rutar Katarina, Tolmin,
Klanec 9; Rutar Lenka, Tolmin, Podbreg 6;
Rutar Lilijana, Tolmin, Žagarjeva 7; Rutar
Ljubo, Tolmin, Ilirska 5; Rutar Marija Rozina, Tolmin, Pregljev trg 4; Rutar Milan, Tolmin, Na Rojah 5; Rutar Milan, Tolmin, Pregljev trg 3; Rutar Milojka, Tolmin, Na hribih
3; Rutar Miran, Tolmin, Na Rojah 5c; Rutar
Mojca, Tolmin, Kosovelova 7; Rutar Pavla,
Tolmin, Grajska 4; Rutar Peter, Tolmin, Zatolmin 53; Rutar Silvo, Tolmin, Prekomorskih brigad 6; Rutar Vladimir, Tolmin, Albina
Rejca 6; Rutar Vojko, Tolmin, Albina Rejca
3; Sattler Irena, Tolmin, Rutarjeva 3; Serjun
Lidija, Tolmin, Simona Kosa 3; Shabani Lidija, Tolmin, Trg 1. maja 7; Sivec Miroslav,
Tolmin, Brunov drevored 15; Skočir Polona, Tolmin, Triglavska 11; Skočir Vlasta,
Tolmin, Prekomorskih brigad 8; Skok Peter, Tolmin, Trg 1. maja 5; Skrt Angela,
Tolmin, Trg 1. maja 7; Skrt Drago, Tolmin,
Gregorčičeva 2; Skrt Klara, Tolmin, Prekomorskih brigad 14; Sokolova Maruška, Tolmin, Prekomorskih brigad 6; Sovdat Robert, Tolmin, Žabče 8a; Sovdat Andrej, Tolmin, Prešernova 1; Sovdat Jordan, Tolmin,
Lavričeva 2; Sovdat Pjerina, Tolmin, Prekomorskih brigad 5; Stojanovič Mirko, Tolmin,
Pregljev trg 7; Svetičič Silvo, Tolmin, Žagarjeva 8; Svetičič Jože, Tolmin, Tolminskega
punta 15; Šavli Davorin, Tolmin, Žabče 20;
Šavli Jožef, Tolmin, Zatolmin 14; Šavli Lidija, Tolmin, Rutarjeva 21; Šavli Marko, Tolmin, Tumov drevored 16; Šorli Milan, Tolmin, Zatolmin 11; Šorli Stanislav, Tolmin,
Gregorčičeva 4; Špolad Judita, Tolmin,
Pregljev trg 6; Špolad Marjan, Tolmin, Tolminskega punta 6; Štendler Ernest, Tolmin,
Cirila Kosmača 9; Štendler Stane, Tolmin,
Pod gozdom 16; Štrukelj Teodor, Tolmin,
Soška 21; Štulc Zoran, Tolmin, Simona Kosa 1; Šturm Mira, Tolmin, Žagarjeva 3; Šuli-
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goj Anton, Tolmin, Ilirska 14; Šuligoj Gabrijela, Tolmin, Kosovelova 5; Šuligoj Ljuba,
Tolmin, Žagarjeva 1; Šuntajs Jože, Tolmin,
Kosovelova 2; Taljat Albin, Tolmin, Kosovelova 2; Taljat Dušan, Tolmin, Tumov drevored 1; Taljat Ivo, Tolmin, Tumov drevored 1;
Taljat Marta, Tolmin, Trg 1. maja 2; Taljat
Pavel, Tolmin, Tumov drevored 1; Tehovnik
Otmar, Tolmin, Gregorčičeva 18; Teodorovič Zoran, Tolmin, Žagarjeva 1; Tešič Ana,
Tolmin, Žagarjeva 7; Tivadar Tomaž, Tolmin, Kosovelova 5; Torkar Milan, Tolmin,
Prekomorskih brigad 14; Tuta Maks, Tolmin, Prekomorskih brigad 8; Tuta Marija,
Tolmin, Prekomorskih brigad 5; Tuta Maruška, Tolmin, Gradnikova 11a; Tuta Rozalba, Tolmin, Prekomorskih brigad 10; Uršič
Magda, Tolmin, Tumov drevored 11; Valentinčič Cvetko, Tolmin, Prekomorskih brigad
6; Vastič Mirjam, Tolmin, Gregorčičeva 14;
Vehar Vladimir, Tolmin, Gregorčičeva 18;
Velič Sevla, Tolmin, Žagarjeva 1; Veličkovič
Nataša, Tolmin, Brunov drevored 4; Veličkovič Tatjana, Tolmin, Brunov drevored 19;
Velikonja Anton, Tolmin, Grajska 12; Velikonja Branko, Tolmin, Zatolmin 15; Velikonja Ivan, Tolmin, Simona Kosa 3; Velikonja
Jurij, Tolmin, Žagarjeva 9; Velikonja Marta,
Tolmin, Žagarjeva 3; Vencelj Avgusta, Tolmin, Prekomorskih brigad 14; Veselko Danila, Tolmin, Prekomorskih brigad 12; Vidič
Vera, Tolmin, Pod gradom 14; Vidovič Krunoslav, Tolmin, Prekomorskih brigad 10; Vitez Metka, Tolmin, Žagarjeva 5; Vovk Jelka,
Tolmin, Prekomorskih brigad 12; Vrčon
Darinka, Tolmin, Pregljev trg 1; Založnik Anica, Tolmin, Pregljev trg 6; Zarli Boris, Tolmin, Cankarjeva 3; Zgaga Vojko, Tolmin, Žagarjeva 1; Zidarič Marija, Tolmin, Brunov drevored 5a; Zorzenone Vladimir, Tolmin, Prekomorskih brigad 12; Žgavec Pavel, Tolmin,
Prekomorskih brigad 14; vsi vstopili 15. 5.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Taljat Albin, imenovan 15. 5. 1997,
kot v.d. direktorja zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 6420 Telekomunikacije;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij.
Rg-116639
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01034 z dne 8. 12. 1997
pod št. vložka 1/03751/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1253417
Firma: INOXPLAST, Proizvodnja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: INOXPLAST, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Miren, Opatje selo 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bole Radovan, Sežana, Avber 32, vstop 28. 10. 1997, vložek
225.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Furlani Franc Alain, Nova Gorica, Ulica Damber 35, Kromberk, vstop 28. 10. 1997, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Konjedic Ubald, Kojsko, Hum 58,
vstop 28. 10. 1997, vložek 225.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Umek Egon,
Kostanjevica na Krasu, Kostanjevica na Krasu 40, vstop 28. 10. 1997, vložek 225.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Urduh Vojko, Kostanjevica na Krasu, Kostanjevica na
Krasu 79d, vstop 28. 10. 1997, vložek
225.000 SIT, odgovornost: me odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Furlani Franc Alain, imenovan 28. 10.
1997, ki družbo zastopa brez omejitev, razen v primeru nakupa, prodaje, zamenjave,
najema in obremenitve nepremičnin ter pridobivanja ali odsvojitve deležev drugih
družb, ne glede na vrednost, ter nakupa in
prodaje premičnih osnovnih sredstev ter
sklepanja posojilnih pogodb in prevzemanja
meničnih obveznosti, če je vrednost posameznega posla višja od 1,000.000 SIT, ko
je za veljavnost posla potrebno predhodno
pismeno soglasje skupščine družbe.
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
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debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje.
Rg-116642
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02635 z dne 9. 12. 1997
pri subjektu vpisa ELPRO, Podjetje za
projektiranje, izvajanje in nadzor elektroinstalacij, Idrija, d.o.o., sedež: Trg M.
Tita 9, Idrija, pod vložno št. 1/00796/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšano firmo, spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5353203
Firma: ELPRO, Podjetje za projektiranje, izvajanje in nadzor elektroinstalacij,
d.o.o.
Skrajšana firma: ELPRO, d.o.o.
Sedež: Idrija, Mestni trg 11
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Hiti Frančišek, Spodnja
Idrija, Pot v Trnje 27, vstop 26. 1. 1990,
vložek 760.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Likar Vladimir, Idrija, Pot Sv. Antona 1, vstop 26. 1. 1990, vložek 760.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523

Št.

Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,

30 / 16. 4. 1998 / Stran 3177
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi, 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Rg-116643
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01047 z dne 9. 12. 1997
pri subjektu vpisa PELOZ, Trgovina z mesom, d.o.o., Šempeter, sedež: Vrtojbenska
8,
Šempeter,
pod
vložno
št. 1/00602/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, izstop družbenika in spremembo poslovnega deleža ter razširitev in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5317177
Firma: PELOZ, Predelava mesa in proizvodnja mesnih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: PELOZ d.o.o.
Sedež: Nova Gorica, Loke 1a
Ustanovitelj: Peloz Tihomil, Šempeter pri
Gorici, Cesta na Čuklje 68b, vstop
8. 2. 1990, vložek 1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Peloz Stanko, izstop 28. 2. 1997.
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Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
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; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava
in konzerviranje krompirja, 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja
sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali,
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje
in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami, 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo, 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi ke-

mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5150 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita, 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6411 Javne poštne storitve; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-116644
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01050 z dne 9. 12. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DRA-
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GA BAJCA VIPAVA, sedež: Vinarska 4,
Vipava, pod vložno št. 1/00094/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5083532
Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
60230 Drug kopenski potniški promet.
Rg-116645
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01040 z dne 9. 12. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS, sedež: Šempas 76c, Šempas, pod
vložno št. 1/00103/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5086353
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Honn Iztok, Šempas, Ozeljan 72a,
razrešen 10. 11. 1997 kot v.d. ravnatelja in
imenovan za direktorja, ki kot ravnatelj zastopa šolo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
6023 Drug kopenski potniški promet.
Rg-116646
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01038 z dne 9. 12. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA SOLKAN, sedež: Šolska 25, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00088/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5089042
Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
6023 Drug kopenski potniški promet.
Rg-116647
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01049 z dne 9. 12. 1997
pri subjektu vpisa ELTEH, Servis, trgovina, importexport, proizvodnja, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Erjavčeva 24, Nova
Gorica, pod vložno št. 1/02525/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5629136
Sedež: Nova Gorica, Tumova ulica 3
Rg-116648
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01039 z dne 9. 12 .1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DESKLE, sedež: Srebrničeva 10, Deskle,
Anhovo, pod vložno št. 1/00082/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5085772
Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
6023 Drug kopenski potniški promet.
Rg-116650
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01016 z dne 10. 12. 1997
pri subjektu vpisa OBRTNIK, obrtna zadruga z.o.o., Nova Gorica, sedež: Cankarjeva 62, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00199/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5144892

Št.

Ustanovitelji: Velikonja Rudi, Šempas,
Osek 98, izstop 18. 3. 1994; Rojc Lovrenc,
Šempeter, Na Pristavi 6, izstop 18. 3.
1994; Švara Karel, Šempeter, Cesta na Čuklje 56, izstop 18. 3. 1994; Tabaj Aldo,
Nova Gorica, Cankarjeva 74, izstop 20. 5.
1994; Šabec Milan, Nova Gorica, Bevkova
67a, izstop 18. 3. 1994; Černe Peter, Šempeter, Obmejna 12, izstop 18. 7. 1994;
Lovrenčič Cvetko, Nova Gorica, Streliška
21, izstop 18. 3. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1997:
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov, 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov, 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4010
Oskrba z elektriko; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
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materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi neprmičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov.
Rg-116651
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00941 z dne 10. 12. 1997
pri subjektu vpisa SOČA RAFTING, šport,
turizem, trgovina, d.o.o., sedež: Trg Golobarskih žrtev 48, Bovec, pod vložno
št. 1/00517/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vstop in izstop družbenikov s
temile podatki:
Matična št.: 5310229
Ustanovitelji: Špacal Albin, izstop 11.3.
1997; Brataševec Sandi, Nova Gorica, Lemutova 36, vstop 22. 11. 1989, vložek
1,412.389,27 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Berlot Žarko, izstop 11. 3. 1997; Marušič Saša, izstop 11. 3. 1997; Kravanja Aleksander, Bovec, Mala vas 56, vstop 11. 3.
1997, vložek 939.139,98 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kavs Goran, Bovec, Kot 86,
vstop 11. 3. 1997, vložek 187.910,38 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-116654
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01006 z dne 11. 12. 1997
pod št. vložka 1/03754/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1228358
Firma: POLJŠAK SERVIS, Storitve, trgovina in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: POLJŠAK SERVIS,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vipava, Zemono 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Poljšak Milan, Vipava, Zemono 9, vstop 11. 9. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Poljšak Kane Dora, Glattbrugg, Bettackerstrasse 6, vstop 11. 9. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Poljšak Milan, imenovan 11. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Poljšak Kane Dora, imenovana 11. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4541 Fasaderska in štukateska dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izredni zračni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti, 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
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aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92712
Dejavnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 92.712 družba
opravlja samo igre na igralnih avtomatih zunaj igralnic.
Rg-116655
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01029 z dne 11. 12. 1997
pri subjektu vpisa TEMARK, Podjetje za
zastopanje, trgovino, posredovanje,
svetovanje, servisiranje in storitve,
d.o.o., Ajdovščina, sedež: Gregorčičeva
32a,
Ajdovščina,
pod
vložno
št. 1/00368/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, izstop družbenika, spremembo poslovnega deleža in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5295564
Sedež: Ajdovščina, Župančičeva 1c
Ustanovitelj: Peljhan Egon, Ajdovščina,
Kidričeva 32, vstop 23. 11. 1989, vložek
1,549.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Peljhan Lučka, izstop 18. 11. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-116656
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01030 z dne 11. 12. 1997
pri subjektu vpisa I & S ALADIN, Avtorske

storitve s področja tržnih komunikacij,
designa, fotografije, filma, glasbe in
tržnih raziskav, d.o.o., Ajdovščina, sedež:
Gregorčičeva 32a, Ajdovščina, pod vložno št. 1/02451/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, izstop
družbenika, spremembo poslovnega deleža in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5609798
Sedež: Ajdovščina, Župančičeva 1c
Ustanoviteljica: Peljhan Lucijana, Ajdovščina, Kidričeva 32, vstop 30. 3. 1992,
vložek 2,373.000 SIT; odgovornost: ne odgovarja; Peljhan Egon, izstop 18. 11. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 7481
Fotografska dejavnost; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92521 Dejavnost muzejev;
92522 Varstvo kulturne dediščine.
Rg-116659
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01064 z dne 15. 12. 1997
pri subjektu vpisa MESCALITO, Podjetje
za gostinstvo in turizem, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Vojkova 11, Nova Gorica,
pod vložno št. 1/02871/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5714222
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovin z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
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tvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na deblo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-

Št.

diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-116660
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01065 z dne 15. 12. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA IVANA
ROBA ŠEMPETER PRI GORICI, sedež: Andreja Gabrščka 1, Šempeter pri Gorici,
pod vložno št. 1/00096/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti in spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5089069
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kerčmar Frenk, Šempeter pri Gorici, Prekomorskih brigad 19, razrešen 9. 11.
1997 kot v.d. ravnatelja ter dne 10. 11.
1997 imenovan za ravnatelja, ki zastopa šolo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:
60230 Drug kopenski potniški promet.
Rg-116661
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01028 z dne 15. 12. 1997
pri subjektu vpisa IMP, Tovarna instalacijske opreme, d.d., Idrija, sedež: Vojkova
4, Idrija, pod vložno št. 1/00212/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine in spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5078105
Člani nadzornega sveta: Trošt Niko, Jereb Vinko in Lapajne Branko, vsi izstopili
27. 11. 1997 ter Poženel Andra in Jereb
Vinko,vstopila 27. 11. 1997.
Rg-116662
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01041 z dne 16. 12. 1997
pri subjektu vpisa PROKOS, Trgovina in
posredništvo d.o.o., Idrija, sedež: La-
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pajnetova 9, Idrija, pod vložno
št. 1/01693/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5495083
Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n. družba opravlja vse, razen
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-116663
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01023 z dne 16. 12. 1997
pri subjektu vpisa MODING, Trgovina in
storitve d.o.o., Nova Gorica, sedež: Ul.
bratov Hvalič 92, Nova Gorica, pod vložno št. 1/02215/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja,
spremembo zastopnika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5578361
Ustanovitelj: Ferček Tatjana, izstop
26. 11. 1997; Ferček Mirko, Nova Gorica,
Ul. bratov Hvalič 92, vstop 26. 11. 1997,
vložek 1,616.604 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Ferček Tatjana, razrešena 26. 11.
1997; direktor Ferček Mirko, imenovan
26. 11. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
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njega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba opravlja vse,
razen revizijske dejavnosti.
Rg-116665
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01077 z dne 18. 12. 1997
pri subjektu vpisa KENN NOVA GORICA,
Podjetje za proizvodnjo in prodajo
tekstilnih, kožnih in galanterijskih izdelkov, d.o.o., sedež: V mlinu 57, Šempeter, pod vložno št. 1/00296/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane firme in
spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5289947
Firma: KENN NOVA GORICA, Podjetje
za proizvodnjo in prodajo tekstilnih, kožnih in galanterijskih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: KENN, d.o.o.
Sedež: Šempeter pri Gorici, V mlinu 57
Osnovni kapital: 1,772.000 SIT
Ustanovitelj: Kovač Edvard, Šempeter, V
mlinu 57, vstop 29. 8. 1989, vložek
1,772.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Brišejo se naslednje dejavnosti: zunanja
trgovinska dejavnost, katera se ne vpisuje v
sodni register; proizvodnja in prodaja na debelo in drobno tekstilnih, usnjenih, krznenih
in obutvenih ter galanterijskih izdelkov; prodaja surovin.
Dejavnost se razširi na: v prvi alinei se na
začetku doda beseda proizvodnja, na koncu pa besede domače in umetne obrti; trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; komercialni posli pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev; oblikovanje izdelkov.
Rg-116667
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01073 z dne 18. 12. 1997
pri subjektu vpisa ECOOP, Trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Čepovan 46, Čepovan, pod vložno št. 1/03149/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5775132
Sedež: Nova Gorica, Ledine 169
Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1997:
2852 Splošna mehanična dela; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal, 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,

napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-116671
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00743 z dne 19. 12. 1997
pri subjektu vpisa GOPEX, Proizvodnja
strojev za živilsko industrijo, Nova Gorica, d.d., sedež: Prvomajska 37, Nova Gorica, pod vložno št. 1/03439/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5883059
Osnovni kapital: 48,805.000 SIT
Rg-116673
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00277 z dne 19. 12. 1997
pri subjektu vpisa LAFERT, Elektromotorji
d.o.o., sedež: Erjavčeva 45, Nova Gorica, pod vložno št. 1/03139/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje kapitala in spremembo osnovnih vložkov s temile podatki:
Matična št.: 5773776
Osnovni kapital: 41,685.302 SIT
Ustanovitelja: EKO, d.o.o., Raziskave in
razvoj, Nova Gorica, Nova Gorica, Lemutova 6, vstop 27. 12. 1994, vložek
4,168.530 SIT, odgovornost: ne odgovarja; LAFERT SOCIETA S.R.L., San Dona
Di Piave, Via J.F. Kennedy 43, vstop 26. 5.
1995, vložek 37,516.772 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-116676
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00982 z dne 22. 12. 1997
pri subjektu vpisa TOVARNA POHIŠTVA
ČEPOVAN, d.d., sedež: Čepovan 42,
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Čepovan, pod vložno št. 1/00249/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika in spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5038561
Člani nadzornega sveta: Kofol Rafael,
Palmin Dušan, Murovec Tomaž, Klanjšček
Milan in Šavli Damjan, vsi izstopili 14. 11.
1997, ter Rutar Marjan, Mrevlje Manuela,
Kofol Rafael, Palmin Dušan in Klanjšček Milan, vsi vstopili 14. 11. 1997.
Rg-116678
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01068 z dne 23. 12. 1997
pri subjektu vpisa KOVIČ & PAJNTAR, Trgovina in turizem, d.o.o., Nova Goriva,
sedež: Lemutova 17, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/01314/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, družbenikov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
spremembo zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5433789
Firma: MIKO ADROVIĆ & CO, Gradbeništvo in čistilni servis, d.n.o., Kanal
Skrajšana firma: NIKO ADROVIĆ & CO,
d.n.o., Kanal
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Kanal, Gradnikova 18
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kovič Jure, izstop 23. 7.
1997; Pajntar Sergej, izstop 23. 7. 1997;
Adrović Džemo, vložek 1.800 SIT in Zelić
Marjana, vložek 200 SIT, oba iz Kanala,
Gradnikova 18, vstopila 23. 7. 1997, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Adrović Džemo, imenovan 23. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev; družbenica Zelić Marjana, imenovan 23. 7.
1997, je izvzeta od zastopanja; direktor Kovič Jure, razrešen 23. 7. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1997:
2030 Stavbno mizarstvo, 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah, 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 6024
Cestni tovorni promet; 7470 Čiščenje
stavb.
Rg-116680
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01084 z dne 23. 12. 1997
pri subjektu vpisa INOXPLAST, Proizvodnja in storitve, d.o.o., sedež: Opatje selo

Št.

2, Miren, pod vložno št. 1/03751/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1253417
Sedež: Miren, Lokvica 31
Rg-116682
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01048 z dne 23. 12. 1997
pri subjektu vpisa SIGMA, Podjetje za
trgovino, proizvodnjo, gostinstvo in inženiring, d.o.o., Ravnica, sedež: Ravnica
9d, Grgar, pod vložno št. 1/00346/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5294649
Sedež: Grgar, Ravnica 8
Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah, 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov, 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
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pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-116683
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02547 z dne 23. 12. 1997
pri subjektu vpisa MA & BO, Proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Volčja Draga, sedež:
Volčja Draga 93, Volčja Draga, pod vložno št. 1/01500/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah, vstop
družbenika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5471982
Osnovni kapital: 1,580.000 SIT
Ustanovitelja: Abramič Bojan, vstop
21. 1. 1991, in Abramič Branko, vstop
29. 12. 1994, oba iz Volčje Drage, Volčja
Draga 93, vložila po 790.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1997:
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2463
Proizvodnja eteričnih olj; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
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Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo, 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-116684
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02109 z dne 23. 12. 1997
pri subjektu vpisa PECIVO, Pekarstvo in
slaščičarstvo, d.d., Nova Gorica, sedež:
Leninova 26, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/01834/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5528038
Sedež: Nova Gorica, Rejčeva 26
Osnovni kapital: 22,000.000 SIT
Ustanovitelji: KRUP p.o., Nova Gorica,
Leninova 26, vstop 3. 10. 1991, vložek
180.000 SIT; odgovornost: ne odgovarja;
Školaris Valter, Nova Gorica, I. Regenta 65,
vstop 7. 11. 1991, vložek 22.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jelerčič Vojko,
Nova Gorica, Kidričeva 30, vstop
11. 11. 1991, vložek 19.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vogrinčič Dušan,
Nova Gorica, B. Hvalič 2, vstop
8. 11. 1991, vložek 19.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Malnič Silvestra, Ročinj, Ročinj 71, vstop 11. 11. 1991, vložek
19.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gregorič Simon, Nova Gorica, Delpinova
14, vstop 11. 11. 1991, vložek 16.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lipicer
Zoran, Nova Gorica, Gregorčičeva 13, vstop 11. 11. 1991, vložek 16.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vuga Benjamin,
Kojsko, Vedrijan 2, vstop 11. 11. 1991, vložek 16.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Reya Maksimiljan, Dobrovo, Kozana
7, vstop 11. 11. 1991, vložek 16.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Medvešček
Franc, Kanal, Bodrež 10, vstop
7. 11. 1991, vložek 16.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Črv Marko, Nova Gorica, Cankarjeva 80, vstop 11. 11. 1991, vložek 16.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jarc Alojzija, Šempeter pri Gorici,
Krožna c. 7, Vrtojba, vstop 9. 11. 1991,
vložek 16.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Saksida Jožef, Dornberk, Zalošče
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12a, vstop 11. 11. 1991, vložek 16.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Colja Marija, Nova Gorica, B. Kalina 25, vstop
11. 11. 1991, vložek 16.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Humar Marjan, Nova Gorica, Cankarjeva 84, vstop
11. 11. 1991, vložek 16.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Černe Marijan, Renče, Mohorini 24a, vstop 11. 11. 1991, vložek 12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gravnar Ivan, Nova Gorica, Gradnikove b. 17, vstop 11. 11. 1991, vložek
12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Drašček Dominik, Nova Gorica, Cankarjeva
48, vstop 11. 11. 1991, vložek 12.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vuga
Franc, Nova Gorica, Cankarjeva 40, vstop
11. 11. 1991, vložek 12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gorjanc Rudolf, Anhovo, Rodež 16, vstop 11. 11. 1991, vložek 12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dornik Marjan, Nova Gorica, Na Barju
11, Rožna dolina, vstop 11. 11. 1991, vložek 12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stubelj Boris, Nova Gorica, Cankarjeva 17, vstop 11. 11. 1991, vložek 12.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gaspari
Peter, Nova Gorica, Gradnikove brigade 33,
vstop 9. 11. 1991, vložek 12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Keber Marjan,
Nova Gorica, Vipavska 28, vstop
11. 11. 1991, vložek 12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Podgovrnik Alojz,
Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska 22, vstop
11. 11. 1991, vložek 12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Arčon Svetozar, Nova Gorica, Cankarjeva 14, vstop
11. 11. 1991, vložek 12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Poberaj Erik, Nova
Gorica, Prešernova 7, vstop 11. 11. 1991,
vložek 12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jamšček Jožef, Nova Gorica, Pod Gabrijelom 1, vstop 11. 11. 1991, vložek
12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Marinič Ivan, Dobrovo v Brdih, Goriška c. 6,
vstop 11. 11. 1991, vložek 12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čuček Vojko, Grgar, Ravnica 23, vstop 11. 11. 1991, vložek 12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mučič Edvard, Šempeter pri Gorici,
Vrtnarska 16, vstop 11. 11. 1991, vložek
12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Humar Milan, Nova Gorica, Cankarjeva 54,
vstop 11. 11. 1991, vložek 12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grgorič Majda,
Nova Gorica, Delpinova 14, vstop
11. 11. 1991, vložek 12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pavčič Ivan, Volčja
Draga,
Volčja
Draga
29,
vstop
11. 11. 1991, vložek 12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mavrič Franc, Kojsko, Vrhovlje 3a, vstop 11. 11. 1991, vložek 12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vodičar Stanislav, Nova Gorica, Kidričeva 34, vstop 11. 11. 1991, vložek
12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kokot Miroslav, Nova Gorica, Cankarjeva
28, vstop 11. 11. 1991, vložek 12.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mučič
Klavdij,
Miren,
Miren
88,
vstop
11. 11. 1991, vložek 12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fajt Jordan, Nova
Gorica,
Cankarjeva
44,
vstop
11. 11. 1991, vložek 12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čuček Miranda, Gr-

gar, Ravnica 34, vstop 11. 11. 1991, vložek 12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Agram Čebokli Silva, Štanjel, Kobdilj
53, vstop 11. 11. 1991, vložek 12.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Milovanovič Mičo, Nova Gorica, Cankarjeva 34, vstop 11. 11. 1991, vložek 12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vodopivec Mirko, Šempeter pri Gorici, Goriške fronte 85,
vstop 11. 11. 1991, vložek 12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kavčič Vladimir,
Nova Gorica, Kidričeva 26, vstop
11. 11. 1991, vložek 12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hvala Valentin, Nova Gorica, M. Kogoja 1b, vstop
11. 11. 1991, vložek 12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mozetič Ivan, Renče, Žigoni 30, vstop 11. 11. 1991, vložek
12.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mugerli Zdenko, Renče, Renče 34, vstop
11. 11. 1991, vložek 9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Simčič Mirando, Nova
Gorica, Tolminskih puntarjev 8, vstop
11. 11. 1991, vložek 9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gregorič Ana, Grgar,
Grgar 35a, vstop 11. 11. 1991, vložek
9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Božič Vuga Klara, Nova Gorica, Mizarska 13,
vstop 8. 11. 1991, vložek 9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bilbija Milan, Nova Gorica, Cankarjeva 46, vstop
11. 11. 1991, vložek 9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Leban Srečko, Nova
Gorica, Pod Gabrijelom 16, vstop
11. 11. 1991, vložek 9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Erčulj Mirko, Nova Gorica, Vojkova 16, vstop 10. 11. 1991, vložek 9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ušaj Evgen, Šempas, Šempas 137, vstop
11. 11. 1991, vložek 9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jerončič Marija, Kanal,
Grajska 14, vstop 8. 11. 1991, vložek
9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kumar Igor, Nova Gorica, 9. maja 17, Rožna
dolina, vstop 11. 11. 1991, vložek 9.600
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cerar
Branko, Nova Gorica, Delpinova 50, vstop
11. 11. 1991, vložek 9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Simčič Branko, Dobrovo, Zali breg 8, vstop 11. 11. 1991, vložek
9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Leban Marinka, Nova Gorica, Gradnikove brigade 47, vstop 11. 11. 1991, vložek 9.600
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Špacapan
Boža, Šempas, Šempas 194a, vstop
8. 11. 1991, vložek 9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Merljak Danica, Nova
Gorica, Kidričeva 26, vstop 11. 11. 1991,
vložek 9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jež Ida, Grgar, Grgar 16, vstop
11. 11. 1991, vložek 9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Podgornik Gomišček
Ana, Nova Gorica, Prvomajska 58a, vstop
7. 11. 1991, vložek 9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cej Istvan, Nova Gorica, Bazoviška 19, vstop 8. 11. 1991, vložek 9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Batistič Stanislava, Šempeter pri Gorici, Laze 6, Vrtojba, vstop 11. 11. 1991, vložek
9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vuga Jožef, Nova Gorica, Mizarska 13, vstop
11. 11. 1991, vložek 9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kobal Sonja, Nova Gorica, Gradnikove brigade 15, vstop
7. 11. 1991, vložek 9.600 SIT, odgovor-
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nost: ne odgovarja; Ipavec Lucija, Nova
Gorica, Vojkova 6, vstop 11. 11. 1991, vložek 9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čubej Marjan, Nova Gorica, Tominčeva 12,
vstop 11. 11. 1991, vložek 9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čebron David,
Nova Gorica, Cankarjeva 9, vstop
11. 11. 1991, vložek 9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lipicer Anita, Nova Gorica, Gregorčičeva 13, vstop 11. 11. 1991,
vložek 9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žvokelj Silva, Dornberk, Draga 11,
vstop 11. 11. 1991, vložek 9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Podgornik Milena,
Črniče,
Črniče
69b,
vstop
11. 11. 1991, vložek 9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gorjan Neža, Nova Gorica, Sočebranova 7, vstop 11. 11. 1991,
vložek 9.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Leban Valerija, Nova Gorica, Cankarjeva 7, vstop 8. 11. 1991, vložek 9.600
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ferletič
Sonja, Ajdovščina, Ustje 52, vstop
11. 11. 1991, vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Blažič Alenka, Nova
Gorica, Gradnikove brigade 41, vstop
11. 11. 1991, vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Modrijan Justina, Nova
Gorica, Gradnikove brigade 23, vstop
11. 11. 1991, vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Humar Palmira, Grgar,
Grgarske Ravne 68, vstop 8. 11. 1991, vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stakolič Marta, Nova Gorica, Gregorčičeva
12, vstop 9. 11. 1991, vložek 6.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dolinšek Dunja, Dobrovo, Dol. Cerovo 36a, vstop
11. 11. 1991, vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grenkuš Danila, Nova
Gorica, Pinka Tomažiča 20, vstop
11. 11. 1991, vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vrtovec Marija, Trnovo
pri Gorici, Trnovo 95a, vstop 8. 11. 1991,
vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kocina Nevenka, Dobrovo, Ceglo 12,
vstop 8. 11. 1991, vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cijan Ljubo, Šempeter pri Gorici, Na hribu 15, vstop
11. 11. 1991, vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mavrič Zlatka, Kojsko,
Vrhovlje 3a, vstop 11. 11. 1991, vložek
6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lango Dušanka, Nova Gorica, Gradnikove
brigade 41, vstop 11. 11. 1991, vložek
6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Skomina Jožica, Dornberk, Gregorčičeva
21, vstop 11 11. 1991, vložek 6.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Baša Katja,
Nova Gorica, Cankarjeva 50, vstop
10. 11. 1991, vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gorkič Janja, Nova
Gorica, Valenčičeva 5, vstop 11. 11. 1991,
vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bandelj Nadja, Nova Gorica, Gradnikove brigade 31, vstop 11. 11. 1991, vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Leskovec Marija, Nova Gorica, Cankarjeva
82, vstop 8. 11. 1991, vložek 6.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Matežič Radislava, Nova Gorica, Vojkova 6, vstop
9. 11. 1991, vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gruntar Milojka, Nova
Gorica, Vojkova 8b, vstop 11. 11. 1991,
vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Miljkovič Lea, Nova Gorica, Gradni-
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kove brigade 15, vstop 11. 11. 1991, vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cotič Miranda, Šempas, Ozeljan 103,
vstop 11. 11. 1991, vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Doljak Franka,
Nova Gorica, IX. korpus 54, vstop
8. 11. 1991, vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gorkič Andrejka, Šempeter pri Gorici, Krožna c. 42, Vrtojba, vstop 9. 11. 1991, vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lisjak Zmaga, Branik, Lisjaki 6, vstop 11. 11. 1991, vložek
6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mugerli Terezina, Nova Gorica, Sočebranova
10, vstop 8. 11. 1991, vložek 6.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Peršolja Zorka, Nova Gorica, Cankarjeva 74, vstop
11. 11. 1991, vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bizjak Ana Silva, Nova
Gorica, Kekčeva pot 31, Kromberk, vstop
11. 11. 1991, vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Špacapan Maša, Šempas, Šempas 194a, vstop 8. 11. 1991, vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Majcen Alma, Nova Gorica, Cankarjeva 84,
vstop 7. 11. 1991, vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krivec Darja, Trnovo pri Gorici, Lokve 63, vstop
11. 11. 1991, vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ušaj Patricija, Šempas,
Šempas 137, vstop 11. 11. 1991, vložek
6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šfiligoj Majda, Nova Gorica, Gregorčičeva 13,
vstop 11. 11. 1991, vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mozetič Neva,
Renče, Žigoni 30, vstop 11. 11. 1991, vložek 6.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Boltar Marta, Grgar, Grgar 29, vstop
7. 11. 1991, vložek 3.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stantič Elvira, Nova Gorica, Cankarjeva 80, vstop 7. 11. 1991, vložek 3.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cicvara Darinka, Dobrovo, Drnovk 1, vstop
11. 11. 1991, vložek 3.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šuligoj Roža, Nova Gorica, Cankarjeva 36, vstop 8. 11. 1991, vložek 3.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Perko Anuška, Nova Gorica, Loke 26a, vstop 11. 11. 1991, vložek 3.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Koncut Darja, Črniče, Selo 15, vstop 9. 11. 1991, vložek
3.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pavlin Suzana, Nova Gorica, Bevkova 74, vstop 11. 11. 1991, vložek 3.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pirih Majda, Nova
Gorica, Gradnikove brigade 17, vstop
11. 11. 1991, vložek 3.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šinigoj Jožef, Nova Gorica, Ledine 59, vstop 11. 11. 1991, vložek
16.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-116685
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01938 z dne 24. 12. 1997
pri subjektu vpisa SALLAUKA, Gradbeništvo Bilje, d.o.o., sedež: Bilje 42, Renče,
pod vložno št. 1/02705/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev aktov in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5717701
Firma: SALLAUKA, Gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: SALLAUKA, d.o.o.
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sallauka Azem, Budakovo,
Suva Reka, vstop 5. 11. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor
Sallauka
Azem,
imenovan
5. 11. 1992, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Humar Radivoj, Nova Gorica,
Gradnikove brigade 33, imenovan 17. 12.
1997.
Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-116686
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/001093 z dne 29. 12.
1997 pri subjektu vpisa GINEX INTERNATIONAL, Gradbeni inženiring, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Mizarska 27, Nova Gorica, pod vložno št. 1/02319/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika in spremembo
akta o ustanovitvi z dne 24. 12. 1997 s
temile podatki:
Matična št.: 5616026
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Lazarevič Mirjana, Nova Gorica,
Gradnikove brigade 11, imenovana 20. 12.
1997, ki kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
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daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
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njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami, 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom, 5261 Trgovina na drobno po pošti,
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje;
7430
Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.
Rg-116690
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01044 z dne 29. 12. 1997
pri subjektu vpisa ABK-INTERNATIONAL,
Podjetje za proizvodnjo AB konstrukcij,
d.o.o., Šempter pri Gorici, Vrtojbenska
76, sedež: Vrtojbenska 76, Šempeter,
pod vložno št. 1/01817/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5512581
Sedež: Šempeter, Polje 1
Rg-116692
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00240 z dne 30. 12. 1997

pri subjektu vpisa PECIVO, Pekarstvo in
slaščičarstvo, d.d., Nova Gorica, sedež:
Rejčeva 26, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/01834/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine, povečanje osnovnega kapitala, člane
nadzornega sveta in spremembo statuta z
dne 22. 5. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5528038
Osnovni kapital: 23,900.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Bizjak Silvestra,
Jarc Alojzija, Lipicer Zoran, Saksida Jožko
in Vogrinčič Dušan, vsi vstopili 22. 5. 1996.
Rg-116693
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/01092 z dne 31. 12. 1997
pri subjektu vpisa SYSTEC, System techonology tehnologija sistemov, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Klementa Juga 7, Solkan, pod vložno št. 1/01675/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje kapitala in spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5491711
Osnovni kapital: 9,000.000 SIT
Ustanovitelji: GOAP, Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov, d.o.o.,
Nova Gorica, Nova Gorica, Prvomajska
124, vstop 1. 3. 1991, vložek 1,800.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; CENTRO
AUTOMATION S.P.A., Buttrio, Via Bonaldo
Stringher 4, vstop 1. 3. 1991, vložek
4,590.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Licul Tulio, Rabac, Slobode 53, vstop
18. 2. 1997, vložek 180.000 SIT,odgovornost: ne odgovarja; Bakija Davor, Labin,
Vicani 27, vstop 18. 2. 1997, vložek
90.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Peršič Vladimir, Rabac, Raška 15, vstop
18. 2. 1997, vložek 1,170.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vlačić Ernest, Labin, Kapelica 52, vstop 18. 2. 1997, vložek 1,170.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

NOVO MESTO
Rg-107700
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00088 z dne 20. 5.
1997 pri subjektu vpisa TOM - PLASTIKA,
tovarna plastične opreme, d.o.o., sedež:
Cesta na Gradec 5, Mirna, pod vložno
št. 1/03650/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika s temile
podatki:
Matična št.: 5841283
Ustanovitelj: TOM, tovarna opreme,
d.o.o., Mirna, izstop 30. 12. 1996; MIBA
TRADE, trgovina, zastopanje, svetovanje,
d.o.o., Trebnje, Vegova ulica 5, vstop
30. 12. 1996, vložek 99,119.285 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-107699
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00087 z dne 19. 5.
1997 pri subjektu vpisa TOM - PLASTIKA,
tovarna plastične opreme, d.o.o., sedež:
Cesta na Gradec 5, Mirna, pod vložno
št. 1/03650/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:
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Matična št.: 5841283
Osnovni kapital: 99,119.285 SIT
Ustanovitelj: TOM, tovarna opreme,
d.o.o., Mirna, Cesta III. bataljona VDV 41,
vstop 18. 2. 1994, vložek 99,119.285 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-107727
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00139 z dne 21. 5.
1997 pri subjektu vpisa TOM - PLASTIKA,
tovarna plastične opreme, d.o.o., sedež:
Cesta na Gradec 5, Mirna, pod vložno
št. 1/03650/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5841283
Ustanovitelj: MIBA TRADE, trgovina, zastopanje, svetovanje, d.o.o., Trebnje, izstop
19. 3. 1997; Logar Milena, Trebnje, Vegova ulica 5, vstop 19. 3. 1997, vložek
99,119.285, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Guštin Anton, razrešen 19. 3. 1997;
direktorica Logar Milena, imenovana 19. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža
z dne 19. 3. 1997.
Rg-110505
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00194 z dne 24. 6.
1997 pri subjektu vpisa JUDEŽ GOSTINSTVO, Štatemberk, d.o.o., sedež: Štatemberk 3, Trebelno, pod vložno
št. 1/01638/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z Uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatkI:
Matična št.: 5467039
Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
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delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.
Rg-112511
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00368 z dne 22. 9.
1997 pri subjektu vpisa PIONIR STANDARD
- GRADBENIŠTVO, družba za gradnjo in
inženiring, d.d., sedež: Kočevarjeva 4, Novo mesto, pod vložno št. 1/02197/00 vpisano v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine delniške družbe z
dne 27. 8. 1997 in spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5577403
Člani nadzornega sveta: Horvat Stojan,
izstop 27. 8. 1997 in Skube Egidij, vstop
27. 8. 1997.
Rg-113271
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00410 z dne 14. 10.
1997 pri subjektu vpisa EKO - PRO, BRODARIČ, KRAJAČIČ, VINSKI, d.n.o., ekonomska propaganda, trgovina, zastopanje, sedež: Cesta bratstva in enotnosti
49, Metlika, pod vložno št. 1/03762/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, vstop novega družbenika in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5900409
Firma: EKO - PRO, BRODARIČ & CO.,
d.n.o., ekonomska propaganda, trgovina, zastopanje
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Skrajšana firma: EKO - PRO, BRODARIČ & CO., d.n.o.
Sedež: Črnomelj, Šolska ulica 12
Ustanovitelj: Brodarič Andrej, Črnomelj,
Šolska ulica 12, vstop 25. 9. 1997, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Brodarič Andrej, imenovan 25. 9.
1997, zastopa družbo kot poslovodja.
Pogodba o vstopu novega družbenika z
dne 25. 9. 1997.
Rg-113276
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00088 z dne 13. 10.
1997 pri subjektu vpisa NOVOGRAD, gradbeništvo, inženiring in trgovina d.d., sedež: Podbevškova 12, Novo mesto, pod
vložno št. 1/03707/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti,
spremembo statuta z dne 13. 10. 1997 in
predložitev zapisnika skupščine s temile podatki:
Matična št.: 5870909
Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1997:
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah.
Rg-113278
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00421 z dne 8. 10.
1997 pri subjektu vpisa MERCATOR - DOLENJSKA trgovina, storitve, d.d., Livada
8, Novo mesto, pod vložno št. 1/00921/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile
podatki.
Matična št.: 5002451
Člani nadzornega sveta: Jarnovič Ciril,
Klemenčič Alojz, Šuklje Božidara in Derganc Dragica, vsi izstopili 29. 8. 1996; Klemenčič Alojz in Tomšič Stanislav, vstopila
29. 8. 1996 in Derganc Dragica ter Šuklje
Božidara, vstopili 3. 12. 1996.
Rg-113279
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00392 z dne 7. 10.
1997 pri subjektu vpisa INTEGRAL, Promet, turizem in delavnice, d.d., Črnomelj, sedež: Belokranjska cesta 22, Črnomelj, pod vložno št. 1/01581/00 vpisalo v sodni register tega sodišča člana nadzornega sveta in spremembo statuta s temile
podatki:
Matična št.: 5455111
Član nadzornega sveta: Krajnik Žarko,
vstopil 25. 8. 1997.
Rg-113280
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00385 z dne 8. 10.
1997 pri subjektu vpisa NOVOLES, lesna
industrija Straža, d.d., sedež: Na žago 6,
Straža, pod vložno št. 1/00061/00 vpisa-
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lo v sodni register tega sodišča spremembo naziva zastopnika, članov nadzornega
sveta in namestnika predsednika ter spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5038618
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Novina Zvonko, Dolenjske Toplice, Dolenje Gradišče 6, razrešen 29. 8.
1997 kot član uprave ter ponovno imenovan za člana uprave, ki zastopa družbo brez
omejitev, kot enočlanska uprava.
Člani nadzornega sveta: Pivk Miro, Doltar Miro, namestnik predsednika, Klasinc
Tone, predsednik, Kure Janez in Knafelj
Alojz, vsi izstopili 24. 7. 1997; Klasinc Tone, predsednik, Borsan Franci, nemestnik
predsednika, Drolc Stane, Knafelj Alojz in
Kure Janez, vstopili 24. 7. 1997.
Rg-113897
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00200 z dne 17. 10.
1997 pri subjektu vpisa NOVOGRAD,
gradbeništvo, inženiring in trgovina,
d.d., sedež: Podbevškova 12, Novo mesto, pod vložno št. 1/03707/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5870909
Člani nadzornega sveta: Kekec Bojan
in Kelvišar Marjan, izstopila 1. 4. 1997 ter
Avsec Anton, izstopil 25. 4. 1997; Brkič
Živojin, vstopil 1. 4. 1997; Škedelj Dušanka, vstopila 25. 4. 1997 ter Toplak Mateja, vstopila 1. 4. 1997.
Rg-113898
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00367 z dne 17. 10.
1997 pri subjektu vpisa PRAGOZD, Turizem in gostinstvo, d.o.o., sedež: Črmošnjice 27, Semič, pod vložno
št. 1/03811/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža in spremembo sedeža s temile podatki.
Matična št.: 5919860
Sedež: Črnomelj, Sadež 24
Ustanoviteljica: Satošek Antonija, Črnomelj, Sadež št. 24, vstop 23. 2. 1996, vložek 1,850.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gregorič Vera, izstopila 20. 8.
1997.
Rg-113900
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00411 z dne 20. 10.
1997 pri subjektu vpisa EKO - PRO, BRODARIČ & CO., d.n.o., ekonomska propaganda, trgovina, zastopanje, sedež: Šolska ulica 12, Črnomelj, pod vložno
št. 1/03762/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča izstop družbenikov in spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5900409
Ustanovitelja: Krajačič Boris, Metlika,
Na Obrh 22, izstop 27. 9. 1997; Vinski
Ivan, Metlika, 1. Maja 3, izstop 27. 9.
1997.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Krajačič Boris, razrešen 27. 9. 1997
kot poslovodja; družbenik Vinski Ivan, razrešen 27. 9. 1997 kot poslovodja.
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Rg-114284
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00487 z dne 5. 11.
1997 pri subjektu vpisa LABOD, konfekcija Novo mesto, d.d., sedež: Seidlova cesta 35, Novo mesto, pod vložno
št. 1/00004/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo nadzornega sveta
in spremembo statuta z dne 20. 10. 1997 s
temile podatki:
Matična št.: 5037158
Člani nadzornega sveta: Mohar Marija,
Zupančič Slavka, Misura Marta, Cenar Olga, Hrastnik Marija, Hriberšek Stanko, Kosi
Marija, Magdič Marija, Baznik Anica, Čepin
Marija, Strle Tilka, Lenič Marjana, Smole
Barica, Humar Tatjana, Novak Jelka, Rotar
Janez, Stegnar Jure, vsi izstopili 20. 10.
1997; Arah Janko, Bevc Marija Sonja, Lesjak Irena in Novak Mojca, vstopili 20. 10.
1997.
Rg-114286
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00457 z dne 23. 10.
1997 pri subjektu vpisa PIONIR - PROGRAM LESNIH IZDELKOV, d.d., Novo
mesto - v likvidaciji, sedež: Kočevarjeva
ulica 1, Novo mesto, pod vložno
št. 1/02198/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5577390
Oseba, pooblaščena za zastopanje: likvidator Doltar Janez, razrešen 20. 10.
1997; likvidator Žnidaršič Gregor, Novo mesto, Lebanova 6, imenovan 21. 10. 1997.
Rg-114287
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00349 z dne 24. 10.
1997 pod št. vložka 1/03992/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v Celju, spremembo sedeža,
zastopnika in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5649455
Firma: BIKE IMPORT, zastopanje proizvajalca koles JOKO, d.o.o.
Skrajšana firma: BIKE IMPORT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Mej vrti 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jelen Pavel, Opava, Republika Češka, Ondričkova 37, vstop
13. 10. 1994, vložek 75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; W.M.C. WELT MARKETING & CONSULTING ALTIENGESELLSCHAFT, Vaduz, Lichenstein, Aubundt 36,
vstop 13. 10. 1994, vložek 1,425.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Krajnc Samo, razrešen 15. 4. 1997;
prokurist Jelen Pavel, imenovan 13. 10.
1994; direktor Smole Jože, Novo mesto,
Šentjernejska 7, imenovan 15. 4. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 10. 1997:
3542 Proizvodnja koles; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-

sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 14. 5. 1992. Vpis
ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo pri Okrožnem sodišču v Celju s sklepom
Srg 1572/92 z dne 31. 8. 1992.
Pred prenosom sedeža subjekt vpisan
pri Okrožnem sodišču v Celju pod vložno
št. 1/04440/00 s firmo: BIKE IMPORT zastopanje proizvajalca koles JOKO, d.o.o.,
Celje, Cankarjeva 1.
Rg-114288
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00324 z dne 27. 10.
1997 pri subjektu vpisa NOVOGRAD, gradbeništvo, inženiring in trgovina, d.d., sedež: Podbevškova 12, Novo mesto, pod
vložno št. 1/03707/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5870909
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hribernik Boris, razrešen 15. 7.
1997; zastopnik Brkić Živojin, Stopiče, Stopiče 14, imenovan 16. 7. 1997, kot v.d.
direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Rg-114292
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00453 z dne 28. 10.
1997 pri subjektu vpisa NOVOGRAD, gradbeništvo, inženiring in trgovina, d.d., sedež: Podbevškova 12, Novo mesto, pod
vložno št. 1/03707/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naziva zastopnika s temile podatki.
Matična št.: 5870909
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Brkić Živojin, Stopiče, Stopiče 14,
razrešen 30. 9. 1997 kot v.d. direktorja ter
dne 1. 10. 1997 imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-114298
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00463 z dne 5. 11.
1997 pri subjektu vpisa ATEC, proizvodno
storitveno in trgovsko podjetje Črnomelj, d.o.o., sedež: Vrtna ulica 3, Črnomelj, pod vložno št. 1/01642/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, ustanovitelja,
zastopnika, povečanje kapitala, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5480353
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Firma: ARTIST, radijska in televizijska
dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: ARTIST, d.o.o.
Sedež: Črnomelj, Semiška cesta 4
Osnovni kapital: 1,513.150 SIT
Ustanovitelj: Peganc Dušan, izstop
24. 10. 1997; Prus Anton, izstop 24. 10.
1997, Riznič Aleksander, Črnomelj, Semiška cesta 4, vstop 24. 10. 1997, vložek
1,513.150 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Peganc Dušan, razrešen 24. 10.
1997; družbenik Prus Anton, razrešen
24. 10. 1997 kot namestnik direktorja; direktor Riznič Aleksander, imenovan 24. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost,
vpisana
dne
5. 11.
1997. 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij.
Rg-114302
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00455 z dne 3. 11.
1997 pod št. vložka 1/03995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1227866
Firma: SEK, d.o.o., Proizvodnja embalaže, Kanižarica
Skrajšana firma: SEK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Črnomelj, Kanižarica
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: SATURNUS EMBALAŽA,
proizvodnja embalaže, d.d., Ljubljana, Ob
železnici 16, vstop 5. 6. 1997, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; PROLINE, podjetje za vodenje in razvoj, Črnomelj, d.o.o., Črnomelj, Belokranjska 23, vstop 5. 6. 1997, vložek 450.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žepič Zvonko, Ljubljana, Rusjanov
trg 3, imenovan 18. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
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debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-114479
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00502 z dne 11. 11.
1997 pri subjektu vpisa DINAMIC,
ekonomsko-finančni inženiring, d.o.o.,
Brusnice, sedež: Vel. Brusnice 69, Brusnice, pod vložno št. 1/02804/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5694272
Firma: DINAMIC, d.o.o., revizijska
družba
Skrajšana firma: DINAMIC, d.o.o.
Rg-114481
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00035 zdne 7. 11.
1997 pri subjektu vpisa DOLENJKA, trgovina na debelo in drobno Novo mesto,
d.d., sedež: Glavni trg 23, Novo mesto,
pod vložno št. 1/00012/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov uprave in nadzornega sveta s temile
podatki:
Matina št.: 5025141
Osebe, pooblaščene za zastopanje: generalni direktor Jakopin Maksimiljan, Novo
mesto, Šukljetova 9, razrešen 31. 12. 1995
ter dne 1. 1. 1996 ponovno imenovan za
generalnega direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktor Blažič Janez, Novo
mesto, Belokranjska cesta 50, razrešen
31. 12. 1997 ter dne 1. 1.1996 imenovan
za člana uprave, ki kot direktor sektorja komerciale, zastopa družbo na področju sektorja komerciale; direktor Jaki Ladislav, Novo mesto, Smolenja vas 11, razrešen
31. 12. 1995 ter dne 1. 1. 1996 imenovan
za člana uprave, ki kot direktor gospodarsko računskega sektorja, zastopa družbo
na področju gospodarsko računskega sektorja; direktor Sočič Mirko, Novo mesto,
Košenice 53, razršen 31. 12. 1995 ter dne
1. 1. 1996 imenovan z člana uprave, ki kot
direktor splošnega sektorja zastopa družbo
na področju splošnega sektorja.
Člani nadzornega sveta: Bohorič Jože,
predsednik, Vencelj Stane, namestnik predsednika, Jordan Marija, članica, Muller Iztok, član, Veselič Brane, član in Jerman
Marjan, član, vsi izstopili 18. 12. 1995; Bohorič Jože, predsednik, Vencelj Stane, namestnik predsednika, Jordan Marija, članica, Veselič Brane, član, Jerman Marjan,
član in Muller Iztok, član, vsi vstopili 18. 12.
1995.
Rg-114679
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00373 z dne 12. 11.
1997 pri subjektu vpisa PTZ, proizvodnja,
trgovina, zastopanje, d.o.o., sedež:
Belokranjska 26, Novo mesto, pod vložno št. 1/03669/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:
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Matična št.: 5845831
Ustanovitelja: Rebernik Karel, izstop
22. 5. 1997; Mervar Sandi, Straža, Novomeška c. 73, vstop 24. 3. 1994, vložek
412.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rebernik Marija Magdalena, Novo mesto,
Drska 7, vstop 22. 5. 1997, vložek
412.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-114680
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00465 z dne 12. 11.
1997 pri subjektu vpisa SREDNJA ŠOLA
ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM NOVO
MESTO, sedež: Ulica talcev 3, Novo mesto, pod vložno št. 1/00087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5089140
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Ferjančič Rožica Slavica, razrešena 20. 10. 1997 kot ravnateljica; zastopnik
Slak Marijan Jože, Novo mesto, Črmošnjice
pri Stopičah 8, imenovan 21. 10. 1997,
kot ravnatelj zastopa šolo brez omejitev.
Rg-114681
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00396 z dne 13. 11.
1997 pri subjektu vpisa KOVINAR Strojno
in stavbno ključavničarstvo, Novo mesto, p.o., sedež: Ljubljanska 28, Novo
mesto, pod vložno št. 1/00028/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo firme, sedeža, zastopnika, dejavnosti, kapital, nadzorni svet in ustanovitelje s
temile podatki:
Matična št.: 5144191
Firma: KOVINAR, kovinarstvo in trgovina, Novo mesto, d.d.
Skrajšana firma: KOVINAR, Novo mesto, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Novo mesto, Ljubljanska cesta 36
Osnovni kapital: 164,700.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Dunajska 56, vstop 19. 8. 1997, vložek 27,218.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vstop 19. 8. 1997,
vložek 16,470.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenska razvojna družba, Ljubljana, Dunajska 160, vstop 19. 8. 1997,
vložek 91,961.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 19. 8. 1997, vložili 29,051.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ribić Dragutin, Raka, Dolga Raka 4,
razrešen 19. 8. 1997 in ponovno imenovan
za direktorja, ki kot začasna uprava zastopa
družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kovačič Janko,
predsednik, Ban Samo in Vovk Fani, vstopili
19. 8. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1997:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kot-
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lov za centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28610
Proizvodnja rezilnega orodja; 28620 Proizvodnja drugega orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih 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.; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov; 29220 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29310
Proizvodnja traktorjev; 29320 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
29510 Proizvodnja metalurških strojev;
29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 29530 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 29540 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 29550 Proizvodnja strojev
za industrijo papirja in kartona; 29560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63400 Dejavnost
drugih prometnih agencij; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Pod šifro G 51.180 ne sme družba
opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Akt o lastninskem preoblikovanju in statut delniške družbe z dne 19. 8. 1997.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01280/01204 - 1997/BJ z dne 16. 9.
1997.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Rg-114682
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00414 z dne 10. 11.
1997 pri subjektu vpisa KROJAŠKO PODJETJE TREBNJE, p.o., sedež: Gubčeve
brigade 28, Trebnje, pod vložno
št. 1/00006/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in ustanovitelje v s temile podatki:
Matična št.: 5015758
Firma: KROJAŠKO PODJETJE TREBNJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 29,197.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 24. 7. 1997, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
24. 7. 1997, vložek 2,920.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenska razvojna
družba, Ljubljana, Dunajska 160, vstop
24. 7. 1997, vložek 17,518.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Nose Alojzija,
Trebnje, Prijateljeva 4, vstop 24. 7. 2997,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kepa Olga, Trebnje, Dolenjskega
odreda 10, vstop 24. 7. 1997, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gavrič Zvone, Novo mesto, Tavčarjeva 1,
vstop 24. 7. 1997, vložek 282.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sebanc Stanislava, Mirna, Sokolska 4, vstop 24. 7.
1997, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Stare Silva, Velika Loka, Dolenja vas 11, vstop 24. 7. 1997, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kafol Marija, Mirna, Trstenik 15a, vstop
24. 7. 1997, vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Urbič Jožefa, Trebnje, Dol. Dobrava 2, vstop 24. 7. 1997,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Polak Lidija, Novo mesto, Mestne
njive 10, vstop 24. 7. 1997, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fortuna Vilma, Trebnje, Dol Nemška vas
39, vstop 24. 7. 1997, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Longar Danica, Trebnje, Kresetova 19, vstop 24. 7.
1997. vložek 250.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Perpar Marjeta, Dobrnič, Železno 6, vstop 24. 7. 1997, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Smerke
Cirila, Velika Gaber, Veliki Gaber 65, vstop
24. 7. 1997, vložek 400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žabkar Sonja, Trebnje, Artmanja vas 8, vstop 24. 7. 1997,
vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovačič Anica, Velika Loka, Velika
Loka 41, vstop 24. 7. 1997, vložek
250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kotar Jana, Velika Loka, Trebanjski vrh 9,
vstop 24. 7. 1997, vložek 200.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lavrih Amalija,
Veliki Gaber, Žubina 28, vstop 24. 7. 1997,
vložek 209.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Polak Silvester, Novo mesto, Mestne njive 10, vstop 24. 7. 1997, vložek
188.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Polak Primož, Novo mesto, Mestne njive

10,vstop 24. 7. 1997, vložek 55.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Polak Damjan,
Novo mesto, Mestne njive 10, vstop 24. 7.
1997, vložek 55.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, Žabkar Marjan, Dobrnič, Artmanja vas 8, vstop 24. 7. 1997, vložek
250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kotar Florijana, Velika Loka, Trebanjski vrh
9, vstop 24. 7. 1997, vložek 400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Smrke Jožef,
Veliki Gaber, Veliki Gaber 77, vstop 24. 7.
1997, vložek 400.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Longar Vanja, Trebnje, Kresetova 18, vstop 24. 7. 1997, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Longar Matjaž, Trebnje, Kresetova 18, vstop 24. 7. 1997, vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Perpar Andrej,
Dobrnič, Železno 6, vstop 24. 7. 1997, vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Perpar Jožica, Dobrnič, Železno 6,
vstop 24. 7. 1997, vložek 100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina nadrobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-

Št.

liziranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje
in
privatizacijo
opr.
št.
LP
00668/00892-1997/TT z dne 29. 9. 1997.
Rg-114683
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00481 z dne 17. 11.
1997 pri subjektu vpisa TRGOVINA
NOVOTEKS, d.o.o., sedež: Foersterjeva
6,
Novo
mesto,
pod
vložno
št. 1/01203/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5040060
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Dreo Vincencij, razrešen 24. 10.
1997 kot član začasnega poslovodstva; zastopnik Bregar Bruno, Ljubljana, Dolenjska
cesta 148, imenovan 24. 10. 1997 kot v.d.
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Piletič Marija,
Pavlič Mihaela in Florjančič Anica, vsi izstopili 21. 10. 1997; Murgelj Ivan, predsednik
in Juršič Mojca namestnica predsednika,
vstopila 21. 10. 1997 ter Ferenčak Jožefa,
vstopila 23. 10. 1997.
Rg-114684
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00477 z dne 17. 11.
1997 pri subjektu vpisa FLORA, trgovina z
mešanim blagom, d.o.o., Črnomelj, sedež: Stražnji vrh 1, Črnomelj, pod vložno
št. 1/01591/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti ter spremembo - izbris zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5456541
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Fabjan Andrej, razrešen 28. 10.
1997 kot namestnik direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1997:
01131 Vinogradništvo; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5231 Dejavnost lekarn;
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5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 455302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Pri dejavnosti pod šifro G 52.31 sme
družba opravljati samo trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi na drobno.
Rg-114686
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00322 z dne 18. 11.
1997 pri subjektu vpisa KOMUNALA METLIKA, p.o., sedež: Cesta XV. brigade 2,
Metlika, pod vložno št. 1/00270/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, zastopnika, uskladitev dejavnosti, preoblikovanje v d.o.o., člane nadzornega sveta ter uskladitev z ZGJS in zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5157064
Firma: KOMUNALA METILIKA, javno
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: KOMUNALA METLIKA,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: javno podjetje
Sedež: Metlika, Ulica XV. brigade 2
Osnovni kapital: 252,847.000 SIT
Ustanovitelj: Občina Metlika, Metlika,
Mestni trg 24, vstop 23. 2. 1995, vložek
252,847.000 SIT.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kambič Vid, razrešen 1. 8. 1991; za-
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stopnik Mihelčič Jože, Metlika, Brodaričeva ulica 1, razrešen 22. 10. 1992 kot v.d.
direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa podjetje brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Šturm Otmar,
Malenšek Alojz, Vajda Milan, Matekovič Jože in Tomc Anton, vstopili 28. 12. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1997:
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 40301 Proizvodnja pare in tople
vode; 40302 Distribucija pare in tople vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 74202 Prostorsko
planiranje
in
urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 9000 Storitve javne higiene; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-114687
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00419 z dne 18. 11.
1997 pri subjektu vpisa ARMED, trgovina,
uvoz-izvoz, d.o.o., Črnomelj, Vodnikova
4, sedež: Vodnikova 4, Črnomelj, pod
vložno št. 1/02152/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti in spremembo družbene pogodbe z dne 29. 9. 1997 s temile
podatki:
Matična št.: 5579309
Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1997:
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2212 Izdajanje časopisov; 2215
Drugo založništvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 4521 Splošna gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posrednitšvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
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tvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022

Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,d.n.; 6340 Dejavnost drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90005 Druge storitve javne higiene.
Rg-114688
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00506 z dne 19. 11.
1997 pod št. vložka 1/03997/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1227319
Firma: PODJETNIŠKI CENTER NOVO
MESTO, Svetovanje in razvoj, d.o.o.
Skrajšana firma: PODJETNIŠKI CENTER NOVO MESTO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Kočevarjeva 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mestna občina Novo mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1, vstop
16. 10. 1997, vložek 1,146.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Občina Šentjernej, Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, vstop
16. 10. 1997, vložek 148.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Občina Škocjan,
Škocjan 67, vstop 16. 10. 1997, vložek
55.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Območna obrtna zbornica Novo mesto, Novo mesto, Trdinova 4, vstop 16. 10. 1997,
vložek 75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Območna gospodarska zbornica Novo mesto, Novo mesto, Novi trg 5, vstop
16. 10. 1997, vložek 75.000 SIT,odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Kastelec Hermina, Novo mesto,
Dolnja Težka voda 46, imenovana 16. 10.
1997 kot vršilka dolžnosti direktorice, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1997:
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
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Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 16. 10. 1997.
Rg-114691
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00509 z dne 19. 11.
1997 pod št. vložka 1/03998/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1227360
Firma: TADV, Trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: TADV, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Ljubljanska cesta 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ocvirk Branko, Novo mesto, Cesarjeva ulica 42, vstop 10. 10.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ocvirk Branko, Novo mesto, Cesarjeva ulica 42, imenovan 10. 10. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z dne 10. 10. 1997.
Rg-114927
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00507 z dne 26. 11.

Št.

1997 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
MILKE ŠOBAR-NATAŠE ČRNOMELJ,
p.o., sedež: Kurirska steza 8, Črnomelj,
pod vložno št. 1/00052/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšano firmo, spremembo naziva ustanovitelja ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5083729
Firma: OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR-NATAŠE ČRNOMELJ
Skrajšana firma: OŠ MŠN ČRNOMELJ
Ustanovitelj: Skupščina občine Črnomelj,
izstop 28. 1. 1997; Občina Črnomelj, Črnomelj, Trg svobode 3, vstop 28. 1. 1997,
vložek 22,979.070 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 21250 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost
vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80103
Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z
motnjami v razvoju; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-114928
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00317 z dne 26. 11.
1997 pri subjektu vpisa BORS, Tovarna
čevljev, Dolenjske Toplice, d.d., sedež:
Močile 1, Dolenjske Toplice, pod vložno
št. 1/00678/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča predložitev zapisnika skupščine d.d. z dne 30. 9. 1996 in spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.:5144957
Člani nadzornega sveta: Košmrlj Boris,
Jenko Andrejka, Bajec Ljudmila in Češarek
Julijan, vsi izstopili 30. 9. 1996; Medic Anica, Pugelj Silvestra, Bajec Ljudmila in Štampalija Valerija, vse vstopile 30. 9. 1996.
Rg-114929
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00527 z dne 26. 11.
1997 pri subjektu vpisa AVTOHIŠA DANA,
prodaja vozil, d.o.o., sedež: Adamičeva
12,
Novo
mesto,
pod
vložno
št. 1/00359/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5303567
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Zupan Božidar, Novo mesto, Adamičeva 12, imenovan 1. 11. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
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50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5274 Druga popravila, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440 Ekonomsko propagiranje; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-114930
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00510 z dne 25. 11.
1997 pri subjektu vpisa HYGIA, Družba za
proizvodnjo in promet zdravil na debelo, Novo mesto, d.d., sedež: Kandijska 1,
Novo mesto, pod vložno št. 1/03743/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5856779
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Balkovec Marjan, razrešen 20. 10.
1995; zastopnica Veselič Vlasta, razrešena
14. 11. 1995 kot v.d. direktorice; zastopnica Strajnar Zdenka, razrešena 31. 12.
1996 kot v.d. direktorice; zastopnik Mavrić
Muamer, Ljubljana, Streliška ul. 3, imenovan 1. 1. 1997, zastopa družbo kot v.d.
direktorja.
Rg-114931
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00522 z dne 25. 11.
1997 pri subjektu vpisa SPORTI, svetovanje, posredništvo in zastopstva, organiziranje, raziskave, trženje in inženiring,
d.o.o., sedež: Košenice 83, Novo mesto,
pod vložno št. 1/00353/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5304342
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1997:
01131 Vinogradništvo.
Rg-114933
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00441 z dne 20. 11.
1997 pri subjektu vpisa KOCE, proizvodnja in prodaja sredstev za vzgojo
in izobraževanje, d.o.o., sedež: Stari trg
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ob Kolpi 30, Stari trg ob Kolpi, pod vložno št. 1/00343/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika in skrajšano firmo s temile podatki:
Matična št.: 5295858
Skrajšana firma: KOCE, d.o.o.
Ustanovitelj: Koce Matija, izstop 9. 10.
1997; Koce Matevž, Stari Trg ob Kolpi,
Stari trg ob Kolpi 30, vstop 9. 10. 1997,
vložek 2,506.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Koce Matija, razrešen 9. 10. 1997;
direktor Koce Matevž, imenovan 9. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1997:
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55112 Dejavnost penzionov; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Pogodba o odstopu poslovnega deleža
z dne 9. 10. 1997.
Rg-115132
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00495 z dne 28. 11.
1997 pri subjektu vpisa STARI MOST, Podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve,
d.o.o., Novo mesto, sedež: Ragovska 12,
Novo mesto, pod vložno št. 1/03833/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5906083
Sedež: Novo mesto, Glavni trg 17
Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1997:
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-115133
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00370 z dne 27. 11.
1997 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
ŠMARJETA p.o., sedež: Šmarjeta 1,
Šmarješke
Toplice,
pod
vložno
št. 1/00084/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšano firmo, spremembo naziva ustanovitelja in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5086302
Firma: OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA
Skrajšana firma: OŠ ŠMARJETA
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Ustanovitelj: Skupščina občine Novo mesto, izstop 11. 7. 1996; Mestna občina Novo mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1,
vstop 11. 7. 1996, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1997:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92511
Dejavnost knjižnic; 9261 Obratovanje športnih objektov.
Rg-115134
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00415 z dne 27. 11.
1997 pri subjektu vpisa KURENT & trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Obrtniška
22, Trebnje, pod vložno št. 1/03895/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, spremembo
družbenikov in njihovih poslovnih deležev in
spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5947740
Firma: AVTOHIŠA KRUNO, trgovsko
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOHIŠA KRUNO,
d.o.o.
Ustanovitelj: Kurent Miro, izstop 15. 9.
1997, Filipčič Krunoslav, Brežice, Bizeljska cesta 59, vstop 26. 10. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Filipčič Krunoslav, razrešen 15. 9.
1997 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; direktorica Kurent
Marjeta, razrešena 15. 9. 1997.
Pogodba o prenosu poslovnega deleža
z dne 15. 9. 1997.
Rg-115135
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00420 z dne 28. 11.
1997 pri subjektu vpisa DPB VIZIJA,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Novo mesto, sedež: Novi trg 5, Novo mesto, pod vložno št. 1/03684/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pooblastilo upravi za povečanje osnovnega kapitala (odobreni kapital) s temile podatki:
Matična št.: 5867690
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v točki
6.3.1 statuta z dne 11. 7. 1994, da se
osnovni kapital DPB VIZIJE, pooblaščene
investicijske družbe d.d., Novo mesto v letu
1996, poveča za 1 % odobrenega kapitala
v višini 23,444.000 SIT, za kar se izda
23444 navadnih imenskih delnic kot plačilo
upravljalske provizije VIZIJI, družbi za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., Novo mesto za leto 1996.
Rg-115136
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00525 z dne 28. 11.

1997 pri subjektu vpisa DPB VIZIJA,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Novo mesto, sedež: Novi trg 5, Novo mesto, pod vložno št. 1/03860/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pooblastilo upravi za povečanje osnovnega kapitala (odobreni kapital) s temile podatki:
Matična št.: 5939909
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v točki
6.3.1 statuta z dne 18. 12. 1995, da se
osnovni kapital DPB VIZIJE, pooblaščene
investicijske družbe d.d., Novo mesto v letu
1997 poveča za 1 % odobrenega kapitala v
višini 6,987.000 SIT, za kar se izda 6987
navadnih imenskih delnic kot plačilo upravljalske provizije VIZIJI, družbi za upravljanje
investicijskih skladov d.o.o., Novo mesto za
čas od 1. 1.1997 do 30. 11. 1997.
Rg-115137
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00083 z dne 27. 11.
1997 pri subjektu vpisa BOR, Tovarna čevljev, Dolenjske Toplice, d.d., sedež: Močile 1, Dolenjske Toplice, pod vložno
št. 1/00678/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5144957
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Zupančič Domine, razrešen 28. 2.
1997 kot začasni poslovodni organ; direktor Fajdiga Vid, Novo mesto, Ulica Slavka
Gruma 10, imenovan 28. 2. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-115401
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00520 z dne 5. 12.
1997 pri subjektu vpisa STREŠNIK, industrija gradbenega materiala, d.d., sedež:
Dobruška vas 45, Škocjan, pod vložno
št. 1/00104/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine
z dne 20. 11. 1997, spremembo dejavnosti, nadzornega sveta in spremembo statuta
z dne 20. 11. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5040108
Člani nadzornega sveta: Rejc Karmen,
izstop 20. 11. 1997 in Špiler Ivan, vstop
20. 11. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1997:
14110 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 14120 Pridobivanje apnenca sadre in krede; 14130 Pridobivanje skrilavcev; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45450 Soboslikarska in steklarska dela;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Tr-
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govina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-115402
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00538 z dne 4. 12.
1997 pri subjektu vpisa GELTAR, zastopništvo, trgovina na veliko in malo, Črnomelj, d.o.o., sedež: Ul. 21. oktobra 12,
Črnomelj, pod vložno št. 1/02030/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika zaradi osvojitve deleža, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti, spremembo zastopnikov in spremembo družbene pogodbe z dne 28. 11.
1997 s temile podatki:
Matična št.: 5560519
Ustanovitelj: Geltar Jernej, izstop 26. 11.
1997; Žunič Andrej, Črnomelj, Ul. 21. oktobra 12, vstop 26. 11. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Geltar Jernej, razrešen 28. 11. 1997
kot namestnik direktorja; družbenik Geltar
Albert, Črnomelj, Ul. Mirana Jarca 22, imenovan 28. 11. 1997, kot namestnik direktorja zastopa družbo brez omejitev; prokurist Žunič Andrej, imenovan 28. 11. 1997
Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.
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Rg-115403
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00539 z dne 4. 12.
1997 pri subjektu vpisa STREŠNIK, industrija gradbenega materiala d.d., sedež:
Dobruška vas 45, 8275, Škocjan, pod
vložno št. 1/00104/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo nadzornega sveta in spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5040108
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Miklič Anton, razrešen 1. 12. 1997;
zastopnik Jaklič Gregor, Novo mesto, Mirana Jarca 34, imenovan 1. 12. 1997; odobravanje in najemanje kreditov do 10 %
vrednosti osnovnega kapitala družbe.
Člani nadzornega sveta: Krapež Marjan,
Miklič Zvone, Kovačič Darko, Bunšek Stane, Tomšič Jože, Tramte Anton in Hrovatič
Jože, vsi izstopili 24. 3. 1995; Krapež Marjan, Kovačič Darko, Bunšek Stane, Rejc
Karmen, Jankovič Jože, Trampte Anton in
Hrovatič Jože, vsi vstopili 24. 3. 1995.
Rg-115405
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00434 z dne 3. 12.
1997 pri subjektu vpisa NOVOLES PLOSKOVNI ELEMENTI, pohištveni polproizvodi, Trebnje, d.o.o., sedež: Račje
selo
24,
Trebnje,
pod
vložno
št. 1/01239/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala
in spremembo družbene pogodbe z dne
29. 9. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5409985
Osnovni kapital: 322,873.000 SIT
Ustanovitelj: NOVOLES, lesna industrija, d.d., Straža,. Straža, Na žago 6, vstop
21. 8. 1990, vložek 33,873.000 SUT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-115406
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00239 z dne 3. 12.
1997 pri subjektu vpisa BETRANS, transport, turizem, trgovina, d.o.o., Adlešiči,
sedež: Pribinci 2, Adlešiči, pod vložno
št. 1/01560/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve deleža, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5500176
Osnovni kapital: 1,669.000 SIT
Ustanovitelj: Kozan Jože, Adlešiči, Pribinci 2, vstop 22. 4. 1990, vložek
1,669.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sekula Josip, izstop 14. 9. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0130 Mešano kmetijstvo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0202 Gozdarske storitve; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
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gom; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.
Rg-114410
Okrožno sodišče v Novem mestu je s sklepom Srg št. 97/00491 z dne 1. 12. 1997 pri
subjektu vpisa SELIMPEX, Proizvodnja in
trgovina, Vinica d.o.o., sedež: Balkovci 5,
Vinica, pod vložno št. 1/02950/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5732425
Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1997:
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2223 Knjigoveštvo in
dodelava; 2224 Priprav in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, tiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska
dela; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Drug zaključna gradbena dela; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
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kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva ,gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji, 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nepsecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
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Rg-115411
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00397 z dne 1. 12.
1997 pri subjektu vpisa DPB VIZIJA, pooblaščena investicijska družba, d.d., Novo
mesto, sedež: Novi trg 5, Novo mesto,
pod vložno št. 1/03684/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev DPB VIZIJA
1, reg. vl. 1/3860/00, spremembo osnovnega kapitala, nadzornega sveta in spremembo statuta z dne 17. 9. 1997 s temile
podatki:
Matična št.: 5867690
Osnovni kapital: 4,213.024.000 SIT
Član nadzornega sveta: Colarič Jože, izstop 17. 9. 1997; Panjan Leopold, vstop
17. 9. 1997.
Pripojitev DPB VIZIJA 1, pooblaščena
investicijska družba d.d., Novo mesto, Novi
trg 5, vpisana na reg. vložku 1/3860/00 na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 17. 9.
1997.
Rg-115717
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00540 z dne 9. 12.
1997 pri subjektu vpisa CHAMP FITNESS,
d.o.o., sedež: Kandijska 60, Novo mesto, pod vložno št. 1/03865/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
vložka in spremembo zastopnika (prokurista) s temile podatki:
Matična št.: 5939895
Ustanovitelj: Čolović Željko, Zagreb, Bercigonjina 9, vstop 6. 3. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stojić Žarko, izstop 4. 11. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Stojić Žarko, razrešen 4. 11. 1997.
Pogodba o odstopu deleža in prostovoljnem izstopu z dne 4. 11. 1997.
Rg-115719
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00518 z dne 8. 12.
1997 pod št. vložka 1/01863/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev domače podružnice s temile podatki.
Matična št.: 5509963003
Firma: IRIS, Podjetje za zaposlovanje
invalidov,
d.o.o.,
Novo
mesto,
POSLOVALNICA JUP, Šentjernej, Trubarjeva 29
Skrajšana firma: IRIS, d.o.o., Novo mesto, POSLOVALNICA JUP, Šentjernej
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Šentjernej, Trubarjeva 29
Ustanovitelj: IRIS, podjetje za zaposlovanje invalidov Novo mesto, d.o.o., Novo mesto, Novi trg št. 5, vstop 8. 10. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Androja Jože, Šentjernej, Trubarjeva 29, imenovan 8. 10. 1997, zastopa podružnico kot poslovodja, ki odgovarja brez
omejitev za obveznosti, nastale s poslovanjem poslovalnice.
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
2852 Splošna mehanična dela; 3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 45310 Električne inštalacije; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,

d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7230 Obdelava podatkov.
Sklep o ustanovitvi domače podružnice
z dne 8. 10. 1997.
Rg-115720
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00517 z dne 8. 12.
1997 pri subjektu vpisa IRIS, podjetje za
zaposlovanje invalidov Novo mesto,
d.o.o., sedež: Vrhovčeva 20, Novo mesto, pod vložno št. 1/01863/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo sedeža
ustanovitelja ter spremembo tipa pooblastila zastopnika s temile podatki.
Matična št.: 5509963
Sedež: Novo mesto, Novi trg št. 5
Ustanovitelji: Medobčinska organizacija
slepih in slabovidnih Novo mesto, Novo mesto, Novi trg št. 5, vstop 23. 8. 1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Zupanc Jože, Dolenjske Toplice,
Zdraviliški trg 5, razrešen 8. 10. 1997 kot
začasni poslovodni organ ter imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2852 Splošna mehanična dela; 3543
Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 45310 Električne inštalacije; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 52740 Druga popravila, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev, 85325 Dejavnost invalidskih podjetij;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-115721
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00501 z dne 8. 12.
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1997 pri subjektu vpisa DOLENJSKI INVESTICIJSKI SKLAD, pooblaščena investicijska družba, d.d., Novo mesto, Novi
trg 11, sedež: Novi trg 11, Novo mesto,
pod vložno št. 1/03673/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pooblastilo upravi za
povečanje osnovnega kapitala (odobreni kapital) s temile podatki:
Matična št.: 5856663
Vpiše se pooblastilo direktorju, dano v
točki 5.3.1 statuta z dne 21. 6. 1994, da
se osnovni kapital Dolenjskega investicijskega sklada pooblaščene investicijske družbe
d.d., Novo mesto, Novi trg 11, poveča za
48,452.000 SIT od 5,580.266.000 SIT na
5,628.718.000 SIT.
Povečanje se izvede v okviru zneska
odobrenega kapitala, ki je bil vpisan v sodni
register s sklepom Srg 1999/94.
Za povečani osnovni kapital se izda
48.452 navadnih imenskih delnic po nominalni vrednosti 1.000 SIT za delnico, v skupni nominalni vrednosti 48,452.000 SIT.
Delnice prevzame Nacionalna finančna
družba d.o.o. Ljubljana, Trdinova 4, kot plačilo dela upravljalske provizije skladno s statutom Dolenjskega investicijskega sklada.
Rg-116216
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00528 z dne 17. 12.
1997 pri subjektu vpisa AUTOCOMMERCE, d.o.o. za notranjo in zunanjo
trgovino z avtomobili in deli, sedež: Seidlova 16, Novo mesto, pod vložno
št. 1/03120/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.. 5742048
Ustanovitelj: AUTOCOMMERCE, zunanja trgovina, servis in proizvodnja, d.d., Ljubljana, izstop 14. 11. 1997, AC-INTERCAR,
d.o.o. za notranjo in zunanjo trgovino z avtomobili in deli, Ljubljana, Baragova ulica 5,
vstop 14. 11. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-116217
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00526 z dne 17. 12.
1997 pri subjektu vpisa GGP BETONGRADNJA, proizvodnja, trgovina, zunanja trgovina in storitve, Novo mesto,
d.o.o., sedež: Krallova 26, Novo mesto,
pod vložno št. 1/03059/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenika in zastopnika, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5821819
Ustanovitelj: Pintarič Zdenka, izstop
17. 10. 1997; Logar Boštjan, Mokronog,
Bruna vas 3, vstop 17. 10. 1997, vložek
2,232.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Pintarič Zdenka, razrešena
17. 10. 1997; direktor Logar Boštjana, imenovan 17. 10. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1997:
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
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45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 60240 Cestni tovorni promet; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem.
Rg-116230
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00561 z dne 17. 12.
1997 pri subjektu vpisa SOPHOS,
Zastopanje, posredovanje, trgovina, Novo mesto, d.o.o., sedež: Zwittrova 20,
Novo mesto, pod vložno št. 1/01143/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo naslova ustanovitelja in poslovodje s temile podatki:
Matična št.: 5405017
Ustanovitelj: Marčič Darjan, Novo mesto, Šolska 13b, vstop 25. 7. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Marčič Darjan, imenovan 25. 7. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
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semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo, 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
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52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.
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NOVO MESTO
Rg-104948
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00084 z dne 3. 3.
1997 pri subjektu vpisa AVTOHIŠA NOVO
MESTO, Servisno prodajni center, d.o.o.,
sedež: Pod Trško goro 83, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/01490/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5440025
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Patty Jožef, razrešen 14. 2. 1997;
direktor Verstovšek Jože, Pišece, Pavlova
vas 44, imenovan 14. 2. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-104949
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00057 z dne 28. 2.
1997 pri subjektu vpisa AVTOHIŠA NOVO
MESTO, Servisno prodajni center, d.o.o.,
sedež: Pod Trško goro 83, 800 Novo
mesto, pod vložno št. 1/01490/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5440025
Ustanovitelj: DOLENJSKA BANKA, d.d.,
izstop 30. 12. 1996; GPB, podjetje za inženiring, gradbeništvo in trgovino, d.o.o.,
Brežice, Cesta bratov Cerjakov 11, vstop
30. 12. 1996, vložek 378.910.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Pogodba o prodaji poslovnega deleža z
dne 30. 12. 1996.
Rg-107341
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00422 z dne 28. 4.
1997 pri subjektu vpisa CC MARKETING,
poslovne storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Cegelnica 20, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/02013/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naziva firme in skrajšane firme, spremembo sedeža,
spremembo družbenika, razširitev dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5549493
Firma: CC MARKETING, poslovne storitve in trgovina, d.o.o., Trebnje
Skrajšana firma: CC MARKETING,
d.o.o., Trebnje
Sedež: 8210 Trebnje, Cankarjeva ulica 8
Ustanovitelj: Petelinkar Nada, izstop
12. 12. 1996; Jarc Franci, Trebnje, Cankarjeva ulica 8, vstop 12. 12. 1996, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Petelinkar Janez, razrešen 12. 12.
1996; direktor Jarc Franci, imenovan
12. 12. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1997:
30010 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih

in telegrafskih aparatov; 32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 50200 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55510 Storitve menz; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220 Storitve taksistov;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti.
Pogodba o odplačnem prevzemu poslovnega deleža z dne 12. 12. 1996.
Rg-108918
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00245 z dne 16. 6.
1997 pod št. vložka 1/03977/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1197371
Firma: INAMAR, založništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: INAMAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Trdinova
ul. 14
Osnovni kapital: 1,528.500 SIT
Ustanovitelj: Glaser Željko, Samobor, Hrvaška, Ljudevita Gaja 64, vstop 21. 5.
1997, vložek 1,528.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pungerčič Bernard, Sevnica, Prešernova ul. 5, imenovan 21. 5. 1997, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Glaser Željko, imenovan 21. 5. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
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pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92623 Druge športne dejavnosti; 9303
Druge storitve za nego telesa.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 21. 5. 1997.
Rg-113896
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00416 z dne 17. 10.
1997 pri subjektu vpisa WLB, proizvodnja
in trgovina na debelo in drobno, d.o.o.,
Germova 3, Novo mesto, sedež: Germova 3, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/00457/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe ter uskladitev in razširitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5309395
Osnovi kapital: 48,778.345 SIT
Ustanovitelj: Wachter Aleš, Novo mesto,
Prisojna pot 5, vstop 23. 12. 1989, vložek
48,778.345 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 17. 10. 1997:
1520 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega tipa; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
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dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
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Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8512 Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejavnost.
Rg-114294
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00473 z dne 29. 10.
1997 pri subjektu vpisa MA-RA, proizvodno in trgovsko podjetje ex-import, d.o.o.,
sedež: Kandijska 39, 8232 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01129/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
z uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5403073
Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
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pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja.
Rg-114296
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00446 z dne 29. 10.
1997 pri subjektu vpisa AGROUSLUGA, Trgovina tehničnega blaga in blaga za
kmetijstvo, Straža, d.o.o., sedež: Pod vinogradi 27, 8351 Straža pri Novem mestu, pod vložno št. 1/01385/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, uskladitev dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5430704
Firma: MATKOVIČ, zaključna dela v
gradbeništvu, prevozništvo in storitve,
d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: MATKOVIČ, d.o.o., Novo mesto
Sedež: 8000 Novo mesto, Hladnikova št. 2
Osnovni kapital: 1,562.000 SIT
Ustanovitelj: Matkovič Predrag, Straža,
Pod vinogradi 27, vstop 24. 8. 1990, vložek 1,562.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1997:
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet.
Rg-114932
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00500 z dne 24. 11.
1997 pri subjektu vpisa GREDA, tovarna
sadnih izdelkov, d.o.o., Mirna, sedež:
Pod Radovnico 3, 8233 Mirna, pod vložno št. 1/00306/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5284899
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gregorčič Avgust, mag. razrešen
23. 10. 1997; prokurist Gregorčič Bojan,
Trebnje, Cankarjeva ulica 35, imenovan
23. 10. 1997; direktor Kirm Branko, Mirna, Lunačkova ulica 19, imenovan 23. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-114934
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00436 z dne 20. 11.
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1997 pri subjektu vpisa NOVOLES –
DVOR, proizvodnja lesene galanterije,
d.o.o., sedež: Dvor pri Žužemberku,
8361 Dvor pri Žužemberku, pod vložno
št. 1/01211/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža,
skrajšano firmo, razširitev dejavnosti, spremembo osnovnega kapitala, naziva zastopnika in družbene pogodbe z dne 29. 9.
1997 s temile podatki:
Matična št.: 5404819
Firma: NOVOLES – IP, pohištvena galanterija, d.o.o., Straža
Skrajšana firma: NOVOLES – IP, d.o.o.,
Straža
Sedež: 8351 Straža, Na žago 6
Osnovni kapital: 2,299.000 SIT
Ustanovitelj: NOVOLES, lesna industrija
Straža, d.d., Straža, Na žago 6, vstop
12. 12. 1994, vložek 2,299.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Strojin Franc, Dolenjske Toplice,
Dolenje Sušice 14, razrešen 17. 8. 1997
kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1997:
85325 Dejavnost invalidskih podjetij.
Vpiše se sprememba osnovnega kapitala družbe na znesek 2,299.000 SIT zaradi
uskladitve z otvoritveno bilanco stanja družbe na dan 1. 1. 1993.
Rg-115407
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00344 z dne 2. 12.
1997 pod št. vložka 1/04000/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1214462
Firma: TURBOTECH, remont, servis in
montaža energetskih naprav in opreme,
d.o.o., Šentjernej
Skrajšana firma: TURBOTECH, d.o.o.,
Šentjernej
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8310 Šentjernej, Trubarjeva 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: TURBOTECH, podjetje za
projektiranje, proizvodnjo, remont, servisiranje in montažo energetskih naprav,
d.o.o., Karlovac, Republika Hrvaška, Mala
Švarča št. 155, vstop 28. 5. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Novosel Ivan, Karlovac, Republika Hrvaška, Luščič št. 43b, imenovan 28. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Kralj Ivan, Brusnice, Velike Brusnice
št. 86, imenovan 28. 5. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-

vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
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vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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.;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo sklenjen dne 28. 5. 1997.
Rg-115408
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00494 z dne 2. 12.
1997
pri
subjektu
vpisa
KRKA
ZDRAVILIŠČA, zdraviliške, turistične in
gostinske storitve, d.o.o., Novo mesto,
sedež: Germova ulica 5, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/02355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacijo dejavnosti, statusno
spremembo družbenika in spremembo akta
o ustanovitvi z dne 25. 9. 1997 s temile
podatki:
Matična št.: 5600120

Št.

Ustanovitelj: KRKA, tovarna zdravil, p.o.,
Novo mesto, izstop 19. 12. 1996; KRKA,
tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Šmarješka cesta 6, vstop 19. 12.
1996, vložek 2.657,097.522 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1997:
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo založništvo; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5211 Trgovina
na drobno v nimi pijačami; nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti,
d.n.;
8511
Bonišnična
zdravstvena dejavnost; 8512 Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistična ambulantna dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 85142 Alternativne
oblike zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve
javne higiene; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92521 Dejavnost
muzejev; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93030 Druge storitve za nego telesa.
Rg-115409
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00435 z dne 2. 12.
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1997 pri subjektu vpisa NOVOLES – NOE,
notranja oprema, inženiring, Straža,
d.o.o., sedež: Na žago 6, 8351 Straža,
pod vložno št. 1/01865/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in spremembo družbene pogodbe z dne 29. 9. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5508517
Osnovni kapital: 2,207.000 SIT
Ustanovitelj: NOVOLES, lesna industrija, Straža, d.d., Straža, Na žago 6, vstop
12. 7. 1992, vložek 2,207.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-116057
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00555 z dne 15. 12.
1997 pri subjektu vpisa Dolenjski investicijski sklad, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Novo mesto, Novi trg 11,
sedež: Novi trg 11, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/03673/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pooblastilo upravi za
povečanje osnovnega kapitala (odobreni kapital) s temile podatki:
Matična št.: 5856663
Zaradi pomotnega vpisa pooblastila direktorju, vpisanega s sklepom Srg 501/97
z dne 8. 12. 1997, se vpis spremeni tako,
da se sedaj glasi:
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v
čl. 5.3.1 statuta z dne 24. 7. 1997, da se
osnovni kapital poveča za 53,750.000 SIT
ob drugi izdaji delnic in za znesek
23,537.000 SIT ob tretji izdaji delnic. Odobreni
kapital
tako
skupaj
znaša
277,287.000 SIT.
Rg-116215
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00514 z dne 17. 12.
1997 pri subjektu vpisa NOVOGRAD, gradbeništvo, inženiring in trgovina, d.d., sedež: Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/03707/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta in spremembo statuta z dne 30. 10. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5870909
Člani nadzornega sveta: Babič Vlasta in
Brkić Živojin, izstopila 30. 10. 1997 ter Bašelj Jože in Vizjak Igor, vstopila 30. 10.
1997.
Rg-116218
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00548 z dne 15. 12.
1997 pri subjektu vpisa SMC INDUSTRIJSKA AVTOMATIKA, d.o.o. – elementi za
avtomatizacijo, sedež: Grajski trg 15,
8360
Žužemberk,
pod
vložno
št. 1/03960/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in spremembo družbene pogodbe z dne 20. 11.
1997 s temile podatki:
Matična št.: 1122541
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Štupar Jože, razrešen 20. 11. 1997;
prokurist Hoffmann Ernst, razrešen 20. 11.
1997; direktor Matoh Marjan, Mirna peč,
Vihre 12, imenovan 20. 11. 1997, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Strasser An-
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dreas, Wien, Arnethgasse 40/6, imenovan
20. 11. 1997.
Rg-116219
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00547 z dne 16. 12.
1997 pri subjektu vpisa STEPAN & CO –
SPEKTER, servis, strojegradnja, trgovina, d.n.o., sedež: M. Kozine 4a, 8340
Črnomelj, pod vložno št. 1/01666/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo firme, uskladitev dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala, imenovanje prokurista in
spremembo družbene pogodbe z dne
5. 12. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5472091
Firma: PSC STEPAN, prodajno servisni center, d.o.o.
Skrajšana firma: PSC STEPAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Stepan Janez in Stepan
Dragica, oba Črnomelj, Marjana Kozine 4,
izstopila iz d.n.o. in vstopila v d.o.o. 5. 12.
1997, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Stepan Dragica, razrešena
5. 12. 1997 kot namestnica direktorja in
imenovana za prokuristko.
Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3330
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Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3410 Proizvodnja motornih
vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z

električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
Rg-116220
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00556 z dne 16. 12.
1997 pri subjektu vpisa DOLENJSKI INVESTICIJSKI SKLAD, pooblaščena investicijska družba, d.d., Novo mesto, Novi
trg 11, sedež: Novi trg 11, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/03673/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5856663
Osnovni kapital: 5.628,718.000 SIT.
Rg-116221
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00537 z dne 15. 12.
1997 pri subjektu vpisa AŠA, Avtošola,
prevozi in trgovina Slepšek 3, Mokronog, d.o.o., sedež. Slepšek 3, 8230 Mokronog, pod vložno št. 1/01075/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5381274
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:
05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 36500
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij
in
gostiln;
55302
Dejavnost
okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63400 Dejavnosti drugih prometnih

Št.

agencij; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 80410 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-116222
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00536 z dne 12. 12.
1997 pod št. vložka 1/04003/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1253263
Firma: PANN, storitve in trgovina,
d.o.o.
Skrajšana firma: PANN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika. družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Smrečnikova ul. 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Malnarič Marjan in Malnarič Dana, oba Novo mesto, Smrečnikova
ul. 28, vstopila 25. 11. 1997, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Malnarič Dana, imenovana 25. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1997:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
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ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52320 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
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lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Pogodba o ustanovitvi d.o.o. z dne
25. 11. 1997.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
Rg-116223
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00550 z dne 12. 12.
1997 pri subjektu vpisa JURGLIČ, d.o.o.,
trgovina in servis kmetijskih strojev,
Puščava, sedež: Puščava 29, 8230 Mokronog, pod vložno št. 1/01315/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti in spremembo družbene pogodbe z dne 11. 12. 1997
s temile podatki:
Matična št.: 5416868
Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1997:
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
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ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol.
Rg-116224
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00551 z dne 12. 12.
1997 pri subjektu vpisa JELKA, Proizvodnja in prodaja lesene embalaže in galanterije, Vinica, d.o.o., sedež: Vinica,
8344 Vinica, pod vložno št. 1/01147/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5403995
Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630
Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-

no opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
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kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-116225
Okrožno sodišče v Novem mestu je s sklepom Srg št. 97/00535 z dne 12. 12. 1997
pri subjektu vpisa MARVIN ENG., d.o.o., podjetje za razvoj, izdelavo in prodajo pro-

Št.

gramske opreme, sedež: Nad Krko 19,
8222 Otočec, pod vložno št. 1/02432/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5610559
Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1997:
5170 Druga trgovina na debelo; 51700
Druga trgovina na debelo.
Rg-116226
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00127 z dne 12. 12.
1997 pod št. vložka 1/01837/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča zaključek
redne likvidacije in izbris družbe iz registra s
temile podatki:
Matična št. 5502993
Firma: SCP, proizvodnja steklocementnih izdelkov, d.o.o., Črnomelj – v
likvidaciji
Skrajšana firma: SCP, d.o.o., Črnomelj
– v likvidaciji
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8340 Črnomelj, Kanižarica 43
Osnovni kapital: 9,605.221 SIT
Ustanovitelji: BEGRAD, belokranjsko
gradbeno podjetje, p.o., Črnomelj, Zadružna cesta 14, vstop 5. 2. 1997, vložek
363.133 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
RUDNIKI RJAVEGA PREMOGA SLOVENIJE, p.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, vstop
5. 2.1 997, vložek 242.088 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Republika Slovenija, Ministrstvo za energetiko, Ljubljana, vstop
5. 2. 1997, vložek 9,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: likvidator Stegne Jože, razrešen 5. 2. 1997;
likvidatorka Pečjak Požek Marija, Črnomelj,
Ulica heroja Mihelčiča 10, imenovana 5. 2.
1997.
Izbris družbe zaradi zaključka redne likvidacije. Poslovne knjige, knjigovodska dokumentacija in dokumentacija o likvidacijskem postopku je shranjena pri družbi: BERAD, d.d., gradbeništvo, trgovina, inženiring, Črnomelj, Zadružna cesta 14, v arhivu
računovodstva.
Rg-116227
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00492 z dne 10. 12.
1997 pri subjektu vpisa NOVOTEKS TKANINA, izdelovanje preje in tkanin, p.o., Novo mesto, sedež: Foersterjeva 10, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/01519/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo firme, skrajšane firme, kapitala, tipa
zastopnika, ustanovitelje, nadzorni svet in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5040116
Firma: NOVOTEKS TKANINA, izdelovanje preje in tkanin, d.d.
Skrajšana firma: NOVOTEKS TKANINA,
d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.193,449.000 SIT
Ustanovitelji: NOVOTEKS, tekstilna tovarna, p.o., Novo mesto, izstop 21. 8.
1997; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 21. 8. 1997, vložek 86,849.000 SIT, odgovornost: ne od-
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govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Dunajska 56, vstop 21. 8. 1997, vložek
174.067.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenska razvojna družba, Ljubljana,
Dunajska 160, vstop 21. 8. 1997, vložek
180,281.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci interne razdelitve, Novo
mesto, vstopili 21. 8. 1997, vložili
153,555.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa, Novo mesto, vstopili 21. 8. 1997, vložili
273.740.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; upravičenci iz denacionalizacije, Novo mesto, vstopili 21. 8. 1997, vložili
70,991.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; DOLENJSKA BANKA, d.d., Novo
mesto, Seidlova 3, vstop 21. 8. 1997, vložek 124,835.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; ZAVAROVALNICA TILIA, d.d., Novo mesto, delniška zavarovalna družba s popolno odgovornostjo, Novo mesto, Seidlova 5, vstop 21. 8. 1997, vložek
12,054.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mestna občina Novo mesto, Novo mesto, Seidlova 1, vstop 21. 8. 1997, vložek
12,412.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Ljubljana, Beethovnova 11, vstop
21. 8. 1997, vložek 104,665.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kramar-Žnidar Milena, Novo mesto, Koštialova 9, razrešena 27. 8. 1997 in
imenovana za generalno direktorico, ki zastopa družbo v funkciji začasne uprave.
Člani nadzornega sveta: Somrak Marjan, Rončevič Niko in Novosel Ivan, vsi vstopili 21. 8. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1997:
1723 Tkanje preje tipa volnene česanke;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 4010 Oskrba z elektriko;
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7412 Ra-
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čunovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Akt o lastninskem preoblikovanju in statut delniške družbe z dne 21. 8. 1997.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12, ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavnosti po šifro K 74.60, ne sme družba
opravljati poizvedovalne dejavnosti.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP 01111/01168 –
1997/NGT z dne 14. 10. 1997.
Rg-116228
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00529 z dne 10. 12.
1997 pod št. vložka 1/04002/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1253620
Firma: MONTIV, podjetje za montažo
in vzdrževanje strojne opreme, Brezovica pri Metliki, d.o.o.
Skrajšana firma: MONTIV, d.o.o., Brezovica pri Metliki
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8331 Suhor, Brezovica pri
Metliki št. 34
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gajski Janko, Suhor, Brezovica pri Metliki št. 34, vstop 20. 11.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Gajski Janko, imenovan 20. 11. 1997,
kot poslovodja zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ivanovič Branko, Semič, Sela
pri Semiču 1a, imenovan 20. 11. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1997:
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
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6023 Drug kopenski potniški promet; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7470
Čiščenje stavb.
Akt o ustanovitvi d.o.o. z dne 20. 11.
1997.
Rg-116229
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00541 z dne 16. 12.
1997 pod št. vložka 1/04004/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1253310
Firma: BUGARI IRFAN IN DRUŽBENIK,
gradbeništvo in trgovina, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Vrh pri
Ljubnu 17
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelja: Bugari Irfan, Suva Reka,
ZR Jugoslavija, Samodraža, vstop 28. 11.
1997, vložke 800 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Bugari Agron,
Suva Reka, ZR Jugoslavija, Samodraža, vstop 28. 11. 1997, vložek 200 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Bugari Irfan, imenovan 28. 11.
1997, kot direktor zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet.
Pogodba o ustanovitvi družbe z neomejeno odgovornostjo z dne 28. 11. 1997.
Rg-200432
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00001 z dne 6. 1.
1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
CENTER, sedež: Seidlova cesta 7, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/02500/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5086825
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Nahtigal France, razrešen 30. 12.
1997 kot ravnatelj; zastopnica Zupančič-Yebuah Vida, Novo mesto, Levstikova 2, ime-

novana 31. 12. 1997, kot v.d. ravnateljice
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-200450
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00392 z dne 19. 12.
1997 pri subjektu vpisa MODUL, trgovsko
podjetje, d.o.o., Novo mesto, sedež: Zalog 21, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/02794/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenikov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
osebe, pooblaščene za zastopanje in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5694370
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Amf Branko, Šmarješke toplice, Družinska vas 18a, izstop 17. 10.
1996; OPEKARNA NOVO MESTO, d.d.,
Novo mesto, Zalog 21, vstop 13. 11. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bašelj Marjanca, izstop 17. 10.
1996; Božič Martina, izstop 17. 9. 1993;
Gorenc Jelka, izstop 17. 9. 1993; Guštin
Doris, izstop 17. 9. 1993; Gazvoda Anton,
izstop 29. 10. 1996; Hren Jože, izstop
5. 11. 1996; Ivanušič Ivo, izstop 22. 10.
1996; Jenič Frančiška, izstop 17. 9. 1993;
Jeršin Janez, izstop 17. 9. 1993; Jerak
Joško, izstop 14. 11. 1996; Jakše Tilka,
izstop 22. 10. 1996; Košir Drago, izstop
17. 10. 1996; Lalić Mirjana, izstop 21. 10.
1996; Lažetić Bernarda, izstop 17. 10.
1996; Zaletelj Matjaž, izstop 17. 9. 1993;
Makše Dragica, izstop 22. 10. 1996; Marjanović Tatjana, izstop 18. 10. 1996; Starič
Pavle, izstop 24. 10. 1996; Rabzelj Drago,
izstop 17. 10. 1996; Vovk Bogomir, izstop
23. 10. 1996; Vardić Ilija, izstop 17. 10.
1996; Zupančič Adolf, izstop 17. 9. 1993;
Žagar Aleksander, izstop 17. 10. 1996; Žunič Jožef, izstop 17. 10. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Žagar Aleksander, razrešen 25. 11.
1996 kot v.d. direktorja; zastopnik Hren
Jože, imenovan 25. 11. 1996, kot poslovodja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5170 Druga trgovina na debelo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov.

VSEBINA
Sodni register
Koper
Krško
Ljubljana
Maribor
Nova Gorica
Novo Mesto
Novo Mesto

3073
3073
3076
3081
3132
3171
3186
3198
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PREDPISI
O UPRAVNEM SPORU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Toneta Jerovška
Upravno sodišče Republike Slovenije, ki je začelo z delom v
začetku leta, je že izdalo prve odločbe. S tem je uresničena
ustavna zahteva, da sodstvo nadzoruje zakonitost posamičnih
odločb in sklepov državnih organov, organov lokalnih skupnosti
in vseh tistih, ki so nosilci javnih pooblastil.
Kakšne so pristojnosti novega upravnega sodišča, kako je
organizirano, kakšen je postopek pred upravnim sodiščem,
kaj je vzorčni postopek, kako poteka glavna obravnava in na druga
vprašanja, omenjena v zakonu o upravnem sporu, v uvodnih
določbah podrobneje odgovarja prof. dr. Tone Jerovšek, sodnik
ustavnega sodišča in eden vodilnih slovenskih strokovnjakov za
upravno pravo.
V zbirki so objavljeni tudi spremljajoči predpisi in del dopolnjenega
zakona o sodnih taksah, kjer so zapisane vse cene pravdanja v
upravnih sporih.
Cena 1575 SIT

(10448)
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REGIONALIZEM
V SLOVENIJI
Vsekakor bo treba v Sloveniji izvesti regionalizacijo na celotnem območju
in ne le tam, kjer se bodo želele občine prostovoljno povezati, je med drugim
zapisal predsednik državnega zbora Janez Podobnik v predgovoru zbornika o
regionalizmu.
V zborniku z naslovom REGIONALIZEM V SLOVENIJI so zbrana razmišljanja
16 avtorjev, ki se s pravnega, sociološkega, političnega, geografskega in drugih
zornih kotov lotevajo vprašanja oblikovanja regij v državi. Uredil ga je dr. Ciril
Ribičič, ki je bil tudi pobudnik konferenc o regionalizmu na internetu. Zapis druge
konference je objavljen na koncu zbornika.
Knjiga prihaja med bralce v trenutku, ko se začenja predhodna obravnava zakona
o regijah.
Cena 4410 SIT

(10450)
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