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Sodni register

MARIBOR
Rg-203440
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00269 z dne 17. 3.
1998 pri subjektu vpisa PALOMA-SLADKOGORSKA TOVARNA PAPIRJA d.o.o.,
sedež: Sladki vrh 1, 2211 Sladki vrh,
pod vložno št. 1/00522/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5034639
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Mežnar Dušan, Mežica, Ob Meži 16,
imenovan 1. 1. 1998.
Rg-205390
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00645 z dne 25. 5.
1998 pri subjektu vpisa DARFIS, davčno
svetovanje d.o.o., sedež: Framska ulica
4, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/04964/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5612071
Sedež: 2000 Maribor, Štantetova ulica 4
Dejavnost, izbrisana dne 25. 5. 1998:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-205450
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/02081 z dne 4. 5.
1998 pod št. vložka 1/10399/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1253824
Firma: BENCIN, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: BENCIN d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ptujska cesta
184
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
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Ustanovitelj: Perko Miran, Maribor,
Liebknechtova 50, vstop 1. 9. 1997, vložek 1,513.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Perko Miran, imenovan 1. 9. 1997,
zastopa družbo brze omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1998:
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.
Rg-207030
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00580 z dne 8. 6.
1998 pri subjektu vpisa GIM, družba za
promet z nepremičninami d.o.o., sedež:
Miklošičeva 4, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/04532/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnega deleža, dejavnosti, zastopnikov,
družbene pogodbe in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5537819
Ustanoviteljica: Murko Jožef, izstop
13. 3. 1998; Gerbec Danica, Maribor, Bezenškova 33, vstop 20. 11. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Murko Jožef, razrešen 13. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 8 .6. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremični-
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nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 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; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-208204
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00573 z dne 14. 7.
1998 pod št. vložka 1/10457/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1300458
Firma: HAGSPIEL, podjetje za proizvodnjo industrijskih pralnih strojev, trgovino in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: HAGSPIEL d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Turnerjeva 17
Osnovi kapital: 11,144.026 SIT
Ustanovitelji: Peršuh Roman, Maribor,
Kozinova ulica 11, vložek 4,346.170 SIT,
Rifl Jurij, Zgornja Kungota, Plintovec 49,
vložek 3,231.768 SIT, Mlakar Ivan, Maribor, Kardeljeva 77, vložek 1,002.962 SIT,
Bauman Danilo, Ravne na Koroškem, Čečovje 17a, vložek 445.760 SIT, Hagspiel
Wilhelm Ulrich, Freiburg ob Neckerju Nemčija, Schubarstrasse 29, vložek 724.362
SIT, Hagspiel Tilman Peter, Ludwigsburg,
Nemčija, Ingersheimer strasse 53, vložek
724.362 SIT, Dobler Wolfgang Peter, Ludwigsburg, Nemčija, Stammheimer strasse
17, vložek 668.642 SIT – vstopili 26. 2.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Peršuh Roman, imenovan 26. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1998:
29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29540 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 29710 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51650 Trgovina na debelo z
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drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 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.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-208240
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00740 z dne 6. 7.
1998 pri subjektu vpisa ROBAR, posredništvo, trgovina in storitve d.o.o., sedež:
Gorkega 57, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03000/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in akta
o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5423732
Dejavnost, vpisana 6. 7. 1998: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.
Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic.
Rg-208287
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 98/00845 z dne 29. 6. 1998 pri
subjektu vpisa MANAGEMENT CONSULTING, center za finančno svetovanje d.o.o.,
sedež: Koroška cesta 63, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/05498/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep sodišča o začetku stečaja, spremembo firme in zastopnikov
s temile podatki:
Matična št.: 5599652
Firma: MANAGEMENT CONSULTING,
center za finančno svetovanje d.o.o. – v
stečaju
Skrajšana firma: CFS MANAGEMENT
CONSULTING d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cerovšek Maks, razrešen 18. 6.
1998; stečajni upravitelj Marin Dušan, Maribor, Štantetova 4, imenovan 18. 6. 1998.
Dne 29. 6. 1998 se vpiše sklep tega
sodišča o začetku stečajnega postopka,
opr. št.: 7/98, z dne 18. 6. 1998.
Rg-210877
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00706 z dne 21. 10.
1998 pri subjektu vpisa TURBO SUN SO-
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LARIJ, družba za storitve in trgovino
d.o.o., sedež: Cafova ulica 5, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/09676/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5906610
Osnovni kapital: 27,328.000 SIT
Ustanovitelja: Assl Johann Josef,
Deutschlandsberg 8530, Avstrija, Gressenberg 73, vstop 1. 4. 1996, vložek
13,664.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jaunig Hermann, Deutschlandsberg
8530, Avstrija, Frauentaler Strasse 17, vstop 6. 7. 1995, vložek 13,664.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1998:
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo; 92712 Dejavnost igralnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov.
Pri dejavnosti pod šifro O 92.711 sme
družba opravljati tiste igre na srečo, ki se
občasno prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali zabavnega programa prireditelja in
kjer skupna vrednost srečk ne presega
500.000 SIT (petstotisoč 00/100); pri dejavnosti pod šifro O 92.712 se dopiše samo
igralni avtomati.
Rg-212074
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01377 z dne 6. 11.
1998 pri subjektu vpisa IMPOL 2000,
družba za upravljanje d.d., sedež: Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/10469/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča predložitev zapisnika
skupščine delniške družbe, sklep o povečanju osnovnega kapitala, spremembo dejavnosti in statuta s temile podatki:
Matična št.: 1317342
Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1998:
2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno 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; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Dne 6. 11. 1998 se vpiše predložitev
zapisnika 1. skupščine delniške družbe, z
dne 6. 10. 1998 ter sklep skupščine, da se
osnovni kapital poveča od dosedanjih
23,951.000 SIT na 1.053,248.000 SIT in
spremembo statuta.
Rg-212075
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01496 z dne 9. 11.
1998 pri subjektu vpisa IMPOL 2000,
družba za upravljanje d.d., sedež: Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/10469/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z vložki s temile podatki:
Matična št.: 1317342
Osnovni kapital: 1.053,248.000 SIT.
Rg-212084
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01345 z dne 2. 11.
1998 pri subjektu vpisa MIOMETAL, montaža, inženiring in oprema, d.o.o., sedež:
Zagrebška 20, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/02822/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5412749
Ustanovitelja: Ocepek Miran, Maribor,
Koseskega ulica 51, vstop 20. 3. 1995,
vložek 751.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Prevolšek Rudolf, Kamnica, Šober
40, vstop 20. 3. 1995, vložek 751.250
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Skrbič Ludvik, izstop 4. 9. 1998.
Rg-212090
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 98/01411 z dne 4. 11. 1998 pod št.
vložka 1/10515/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1338226
Firma: KORIDOR, trgovina in storitve
d.o.o.
Skrajšana firma: KORIDOR d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Gregorčičeva 26
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Dobaja Vojko, Pesnica pri
Mariboru, Pesniški dvor 21, vstop 12. 10.
1998, vložek 756.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Šestak Lidija, Maribor, Gregorčičeva 26, vstop 12. 10. 1998, vložek
1,344.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Dobaja Vojko, imenovan 12. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Šestak Lidija, imenovana 12. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1998:
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 36120 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
45210 Splošna gradbena dela; 45250 Dru-
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ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 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; 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; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
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; 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; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 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
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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;
6312 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 64120 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 65210 Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71402 Dejavnost
videotek; 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; 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.; 80410 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 92120 Distribucija filmov in
videofilmov; 92310 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 92400 Dejavnost tiskovnih agencij; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 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.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro K 74.120 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod
šifro K 74.140 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.
Rg-212091
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 98/01148 z dne 4. 11. 1998 pod št.
vložka 1/10516/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1324080
Firma: IGRE, družba za informatiko,
graditeljstvo, razvojništvo in ekologijo v
arhitekturi d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska cesta 3-5
Osnovni kapital: 2,1000.000 SIT
Ustanovitelji: Recer Igor, Maribor, Betnavska cesta 129, vstop 6. 8. 1998, vložek
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700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Recer Špela, Maribor, Cesta zmage 93,
vstop 6. 8. 1998, vložek 700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gostinčar Robert,
Maribor, Cesta zmage 93, vstop 6. 8.
1998, vložek 700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gostinčar Robert, imenovan 6. 8.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1998:
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 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; 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; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-212111
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01495 z dne 23. 11.
1998 pri subjektu vpisa BIAGINI, podjetje
za trgovino, uvoz, izvoz, proizvodnjo in
storitve, d.o.o., sedež: Ulica Jelenčevih
27, 2341 Pekle-Limbuš, pod vložno št.
1/05956/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5678382
Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1998:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki.
Rg-212121
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01344 z dne 12. 11.
1998 pri subjektu vpisa BIROSTROJ COMPUTERS, podjetje za trgovino, storitve,
proizvodnjo in trženje računalniške
opreme d.d., sedež: Mladinska ulica 3,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/00090/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5071739
Člana nadzornega sveta: Celan Borut in
Perko Branko, izstopila 22.6. 1998.
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Rg-212122
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01513 z dne 12. 11.
1998 pod št. vložka 1/10523/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos sedeža
iz Okrožnega sodišča v Ljubljani, spremembo sedeža in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 1319779
Firma: RAIFFEISEN, trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: RAIFFEISEN d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Industrijska cesta 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Unser Lagerhaus Warenhandels Gesellschaft M.B.H., Celovec
9020, Avstrija, Sudring 240, vstop 28. 8.
1998, vložek 210.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Dakovič Miran, Maribor, Kmetijska
ulica 1a, imenovan 28. 8. 1998; prokurist
Schifferl Arthur Josef, Maria Rain 9161,
Avstrija, Dahlienweg 15, imenovan 28. 8.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 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; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
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pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,

sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 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; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 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.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod
vložno številko 1/31075-00 s firmo RAIFFEISEN trgovina d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Dunajska 21.
Pri vpisu podatka so bile tuje črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.
Rg-212124
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01066 z dne 12. 11.
1998 pod št. vložka 1/10522/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 1317407
Firma: UPIMOL 2000, svetovanje,
marketing, storitve in inženring d.o.o.
Skrajšana firma: UPIMOL 2000 d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Partizanska 39
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Čokl Jernej, Hoče, Stara
cesta 60, vložek 322.000 SIT, Leskovar
Vladimir, Laporje, Laporje 55, vložek
252.000 SIT, Žerjav Janko, Maribor, Ker-
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snikova 9, vložek 252.000 SIT, Žunec
Adolf, Bistrica ob Dravi, Novo naselje 28,
vložek 252.000 SIT, Slaček Edvard, Slovenska Bistrica, Partizanska 43, vložek
98.000 SIT, Brodnjak Davorin, Maribor,
Terčeva 41, vložek 98.000 SIT, Šafhalter
Rajko, Slovenska Bistrica, Vinarska 35, vložek 98.000 SIT, Lažeta Marjana, Slovenska Bistrica, Tomšičeva 19, vložek 98.000
SIT, Ferk Janez, Pragersko, Bratov Berglez
4, vložek 98.000 SIT, Dragojević Vukašin,
Zgornja Polskava, Javerniška 21, vložek
98.000 SIT, Brkljačič Tanja, Slovenska Bistrica, Tomšičeva 13, vložek 84.000 SIT,
Smolar Tomaž, Zgornja Polskava, Pohorskega bataljona 35, vložek 84.000 SIT, Sudradjat Dai, Maribor, Heroja Staneta 18,
vložek 56.000 SIT, Krevh Ivan, Slovenska
Bistrica, Tomšičeva 22, vložek 56.000 SIT,
Škrlj Miroslav, Kranj, Gogalova 8, vložek
70.000 SIT, Klančnik Leopold Oplotnica,
Cesta na polje 8, vložek 42.000 SIT, Slatinek Miro, Oplotnica, Brezje 28b, vložek
42.000 SIT, vstopili 17. 7. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Leskovar Vladimir, imenovan 17. 7.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1998:
2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 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; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 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; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.14 družba ne sme
opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-212128
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01390 z dne 11. 11.
1998 pod št. vložka 1/10519/00 vpisalo

Št.

v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 1338056
Firma: INSULT, trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: INSULT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ptujska cesta 184
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Lukić Toni, Maribor, Goce
Delčeva ulica 23, vstop 9. 10. 1998, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pešić Zoran, Maribor, Ljubljanska ulica 27b, vstop 9. 10. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Lukić Toni, imenovan 9. 10. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Pešić Zoran, imenovan 9. 10. 1998, zastopa
družbo rez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1998:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 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; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 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; 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; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74832 Fotokopira-
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nje in drugo razmnoževanje; 92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Pri dejavnosti pod šifro J 67.130 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic;
pri dejavnosti pod šifro K 74.120 družba ne
sme opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-212146
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01174 z dne 10. 11.
1998 pod št. vložka 1/10518/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev komanditne družbe z s temile podatki:
Matična št.: 1323229
Firma: FRAMIL-FRANC PODGORELEC, trgovina, posredovanje, svetovanje, projektiranje in raziskava trga in javnega mnenja k.d.
Skrajšana firma: FRAMIL-FRANC PODGORELEC k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 2000 Maribor, Pliberškova 12
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelja: Podgorelec Franc – komplementar, Maribor, Pliberškova 12, vstop
28. 8. 1998, vložek 500 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; komanditist, vstop 28. 8. 1998, vložek 500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Podgorelec Franc, imenovan 28. 8.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1998:
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,
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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
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drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 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; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 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.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro J 67.13 sme družba opravljati samo
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba ne sme
opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14 družba ne sme opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.
Rg-212150
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01478 z dne 9. 11.
1998 pri subjektu vpisa MARIS, zunanjetrgovinsko podjetje p.o. – v stečaju, sedež: Vita Kraigherja 8/I, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/00708/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča izbris stečajnega upravitelja s temile podatki:
Matična št.: 5000343
Oseba, pooblaščena za zastopanje: stečajni upravitelj Marin Dušan, razrešen 18. 9.
1998.
Rg-212152
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01009 z dne 10. 11.
1998 pri subjektu vpisa KEOR, podjetje
za proizvodnjo kovinskih izdelkov, zaključna dela v gradbeništvu, posredovanje in trgovina d.o.o., sedež: Zrkov-

ska 87, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/01188/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5309387
Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1998:
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem.
Rg-212153
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01339 z dne 10. 11.
1998 pri subjektu vpisa PARTY’S, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., sedež: Trg svobode 30, 2310 Slovenska
Bistrica, pod vložno št. 1/07388/00 vpisalo v sodni register tega sodišča nov mandat zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5702313
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Turnšek Leopld, Lesično, Drensko
rebro 26, razrešen 1. 10. 1998 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
za dobo enega leta.
Rg-300447
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00812 z dne 24. 12.
1998 pri subjektu vpisa TDR-TRGOVINA,
družba za zunanjo in notranjo trgovino
d.o.o., sedež: Ulica 10. oktobra 9, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09761/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti, akta o ustanovitvi in prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5925355
Osnovni kapital: 62,800.000 SIT
Ustanovitelj: TDR TRADING, družba za
proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Maribor, Ulica 10, oktobra 9, vstop 18. 12.
1996, vložek 62,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Kos Jasna, Ruše, Vrtna ulica 10,
imenovana 31. 12. 1997.
Dejavnost, izbrisana dne 24. 12. 1998:
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki.
Rg-300449
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01731 z dne 23. 12.
1998 pri subjektu vpisa SEA, servisiranje, elektronika, avtomatika d.o.o., sedež: Kostanjevec 9, 2316 Zgornja Ložnica, pod vložno št. 1/01191/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, družbenika, poslovnega deleža, dejavnosti, družbene pogodbe in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5304130
Firma: SEA, družba za proizvodnjo in
storitve d.o.o.
Ustanovitelj: Flis Henrik, Zgornja Ložnica, Kostanjevec 9, vstop 30. 11. 1989, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Javornik Jožef, izstop 30. 11. 1998.
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Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1998:
28520 Splošna mehanična dela; 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; 29710 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 31610 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 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; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 36610 Proizvodnja bižuterije;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
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; 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; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 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

Št.

porabe; 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; 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; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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; 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.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 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; 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.; 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 javne-

49 / 23. 6. 1999 / Stran 3355
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 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.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 družba ne sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.120 družba ne sme opravljati
revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.140 družba ne sme opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-300450
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01077 z dne 23. 12.
1998 pri subjektu vpisa MAVARI, podjetje
za inženiring, projektiranje, proizvodnjo,
storitve in trgovino d.o.o., sedež: Kratka
ulica 4, 2351 Kamnica, pod vložno št.
1/05688/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova družbe, naslova družbenika in zastopnika, osnovnega kapitala, dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5617928
Sedež: 2354 Bresternica, Kratka ulica 4
Osnovni kapital: 22,245.000 SIT
Ustanovitelj: Velikonja Vladimir, Bresternica, Kratka ulica 4, vstop 1. 2. 1993, vložek 22,245.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Velikonja Vladimir, imenovan 1. 2.
1993, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1998:
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28520 Splošna mehanična dela; 28620
Proizvodnja drugega orodja; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 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.; 29510
Proizvodnja metalurških strojev; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo; 70100 Poslovanje z last-
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nimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 družba ne sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-300451
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01628 z dne 22. 12.
1998 pod št. vložka 1/10471/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1316877
Firma: GAUDEAMUS, turizem in gostinstvo, ekonomsko propagiranje in
ostale storitve d.o.o.
Skrajšana firma: GAUDEAMUS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Gregorčičeva 25
Osnovni kapital: 2,166.000 SIT
Ustanovitelji: Zavod ŠOUM, Maribor,
Gosposvetska cesta 83, vstop 12. 11.
1998, vložek 2,166.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Juhart Primož, Ruše, Šernčeva ulica
7, imenovan 12. 11. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1998:
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 15910 Proizvodnja žganih pijač; 15920 Proizvodnja etilnega alkohola; 15930 Proizvodnja vina iz grozdja;
15940 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
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; 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; 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
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 steklar-
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ska dela; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51700 Druga trgovina na debelo;
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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 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; 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); 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 64120 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 64200 Telekomunikacije;
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; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih
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; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-

slovno svetovanje; 74150 Upravljanje s
holding družbami; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74810 Fotografska
dejavnost; 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; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic; 92521 Dejavnost muzejev;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93030
Druge storitve za nego telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 zavod
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro J 67.130 sme zavod opravljati samo
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.120 ne sme zavod
opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.140 zavod ne sme opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.
Rg-300454
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01685 z dne 23. 12.
1998 pri subjektu vpisa NOVA KREDITNA
BANKA MARIBOR d.d., Maribor, PODRUŽNICA SLOVENSKA BISTRICA, sedež: Titova 55, 2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št. 1/09242/04 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 586058066
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lavrenčič Boris, razrešen 31. 10.
1998; direktor Šujica Igor, Maribor, Bolfenška ulica 3, imenovan 1. 11. 1998, zastopa Novo KBM d.d. – Podružnica Slovenska Bistrica skladno s pooblastili uprave Nove Kreditne banke Maribor d.d.
Rg-300463
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01654 z dne 21. 12.
1998 pri subjektu vpisa JAVNO PODJETJE
ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI
ZEMLJIŠČI d.o.o., sedež: Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10462/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št.: 1306383
Sedež: 2000 Maribor, Grajska ulica 7.
Rg-300464
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01558 z dne 21. 12.
1998 pri subjektu vpisa HOTEL SLAVIJA
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d.d., sedež: Ulica Vita Kraigherja 3, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/02466/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5004870
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zagrajšek Demetrij, razrešen 3. 11.
1998; direktor Kukovec Srečko, Maribor,
Cesta zmage 92, imenovan 4. 11. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-300465
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01673 z dne 21. 12.
1998 pri subjektu vpisa VRTEC POBREŽJE
MARIBOR, sedež: Cesta 14. divizije 14a,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/00498/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča nov mandat zastopnika in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5055407
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Rebernik Marjeta, Maribor, Trg Dušana Kvedra 2, razrešena 23. 11. 1998 in
ponovno imenovana za ravnateljico; Žižek
Marija, razrešena 1. 12. 1998 kot pomočnica ravnateljice.
Rg-300467
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01584 z dne 21. 12.
1998 pri subjektu vpisa HENKEL-ECOLAB, podjetje za proizvodnjo pralnih
sredstev in drugih kemičnih proizvodov,
trgovino in storitve d.o.o., sedež: Vajngerlova ulica 4, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/07938/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5740550
Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1998:
24200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 24410 Proizvodnja farmacevtskih surovin; 24420 Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 24510
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 24620 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 24630 Proizvodnja eteričnih olj; 24640 Proizvodnja
fotografskih kemikalij; 24650 Proizvodnja
neposnetih nosilcev zapisa; 24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 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; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52462 Trgovina

Št.

na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 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 po pogodbi; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 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; 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;
74700 Čiščenje stavb; 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.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 družba ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se dopiše razen
orožja in streliva; pri dejavnosti pod šifro
K 74.120 družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K
74.140 družba ne sme opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
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1998 pri subjektu vpisa BALONI-DADO &
CO., trgovina in proizvodnja d.o.o., sedež: Ribniška 1, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/01663/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, zastopnika, tipa zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5379261
Ustanovitelj: Vrtovec Vlado, izstop 9. 11.
1998; Šifrer Simona, izstop 9. 11. 1998;
Vrtovec Inge, Maribor, Ribniška 1, vstop
9. 11. 1998, vložek 1,705.613,34 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Šifrer Simona, Maribor, Tyrševa 18,
razrešena 9. 11. 1998 in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev;
direktor Vrtovec Vlado, razrešen 9. 11.
1998.

Rg-300478
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01604 z dne 18. 12.
1998 pri subjektu vpisa GRIČNIK, trgovina in storitve d.o.o., sedež: Bezjakova
ulica 65, 2341 Pekre-Limbuš, pod vložno št. 1/10482/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnega deleža, zastopnika in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1317393
Ustanovitelja: Gričnik Primož, Pekre-Limbuš, Bezjakova ulica 65, vstop 23. 7. 1998,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gričnik Jože, Pekre-Limbuš, Bezjakova ulica 65, vstop 18. 11. 1998, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Gričnik Jože, imenovan 19. 11.
1998.

Rg-300480
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01618 z dne 15. 12.
1998 pri subjektu vpisa POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Maribor, POSLOVNA ENOTA
LJUBLJANA, sedež: Čopova ulica 11,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09400/05 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5881447164
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230
Knjigoveštvo in dodelava; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
63120 Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74820
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo.
Pri dejavnosti pod šifro O 92.711 sme
poslovna enota opravljati dejavnost prirejanja klasičnih iger na srečo, ki se občasno prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali zabavnega programa prireditelja in
kjer skupna vrednost srečk ne presega
500.000 SIT.

Rg-300479
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01548 z dne 18. 12.

Rg-300481
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01452 z dne 18. 12.
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1998 pod št. vložka 1/10539/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 1338463
Firma: NOVADENT, družba za zobozdravstvene storitve d.o.o.
Skrajšana firma: NOVADENT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Aškerčeva ulica 24
Osnovni kapital. 2,229.849 SIT
Ustanoviteljica: Novačan Berta, Maribor,
Janežičeva ulica 10, vstop 22. 10. 1998,
vložek 2,229.849 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Novačan Berta, imenovana
22. 10. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1998:
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51700 Druga trgovina na debelo; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
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; 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; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 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.;
85130 Zobozdravstvena dejavnost.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.140 družba ne sme opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Razbočan Romeo, Maribor, Kamniška
35, razrešen 16. 10. 1998 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
direktor Hvalec Robert, imenovan 1. 7.
1993, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1998:
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
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; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 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; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-300482
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01473 z dne 14. 12.
1998 pri subjektu vpisa RO-HA-MI, exportimport, trgovina in storitve d.o.o., sedež: Bohova 75, 2311 Hoče, pod vložno
št. 1/02510/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova
družbenika in zastopnika, dejavnosti, tipa
zastopnika in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5395569
Firma: ROHAMI, trgovina in storitve
d.o.o.
Skrajšana firma: ROHAMI d.o.o.
Ustanovitelj: Hvalec Robert, Maribor,
Ribniška ulica 4, vstop 31. 5. 1990, vložek
1,024.985 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-300489
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01270 z dne 10. 12.
1998 pri subjektu vpisa DIMSELECT, trgovina na debelo in drobno d.o.o. sedež:
Linhartova 15a, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/05279/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova, dejavnosti, družbene pogodbe in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5616638
Firma: DIMSELECT, družba za trgovino in storitve d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Valavsorjeva
ulica 38
Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1998:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;

Rg-300484
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01611 z dne 14. 12.
1998 pri subjektu vpisa ZDRUŽENJE ZAVAROVALNIH AGENCIJ, gospodarsko interesno združenje, sedež: Gosposvetska
cesta 84, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10338/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 1253883
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Grah Metod, razrešen 17. 11.
1998; članica uprave Grah Milena, Murska
Sobota, Liškova 10, Černelavci, imenovana
18. 11. 1998.

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,
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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 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220 Storitve kampov; 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); 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;
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; 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; 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.; 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.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 družba ne sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro J 67.130 sme družba opravljati
samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic;
pri dejavnosti pod šifro O 92.711 sme
družba opravljati samo tiste igre na srečo,
ki se občasno prirejajo v okviru kulturnega,
športnega ali zabavnega programa prireditelja in kjer skupna vrednost srečk ne presega 500.000 SIT (petstotisoč tolarjev
00/100).
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Rg-300491
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01435 z dne 10. 12.
1998 pri subjektu vpisa ŠTERN TT, transport, gostinstvo in storitve d.o.o., sedež: Dobravska 3, 2352 Selnica ob Dravi, pod vložno št. 1/07918/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža, družbenikov, poslovnih deležev, imena ustanovitelja in zastopnika, dejavnosti,
zastopnikov, družbene pogodbe in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5745136
Sedež: 2000 Maribor, Tavčarjeva ulica 16
Ustanovitelja: Krause Helmut, izstop
16. 10. 1998; Gazvoda Sabina, izstop
16. 10. 1998; Štern Frančišek, Maribor,
Tavčarjeva ulica 16, vstop 16. 2. 1993, vložek 8,773.034,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štern Herta, Maribor, Tavčarjeva
ulica 16, vstop 16. 2. 1993, vložek
1,736.531,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
prokurist Krause Helmut, razrešen 16. 10.
1998; direktor Štern Frančišek, imenovan 16. 2. 1993, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1998:
60230 Drug kopenski potniški promet.
Rg-300493
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01601 z dne 10. 12.
1998 pod št. vložka 1/10534/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 1338609
Firma: DIE STEIERMAERKISCHE
IMMORENT LEASING, družba za nakup
opreme d.o.o.
Skrajšana firma: DIE STEIERMAERKISCHE IMMORENT LEASING d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 19a
Osnovni kapital: 40,000.000 SIT
Ustanovitelja:
STEIERMAERKISCHE
BANK UND SPARKASSEN Aktiengesellschaft, Graz A-8010, Avstrija, Sparkassenplatz
4, vstop 16. 11. 1998, vložek 20,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; IMMORENT INTERNATIONAL HOLDING
GMBH Wien A-1060, Avstrija, Windmuehlgasse 22-24, vstop 16. 11. 1998, vložek
20,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Golob Zmago, Maribor, Tomanova
ulica 16, imenovan 16. 11. 1998, zastopa
družbo skupaj z drugim direktorjem; direktor Lajh Otmar, Maribor, Cafova ulica 6,
imenovan 16. 11. 1998, zastopa družbo
skupaj z drugim direktorjem; direktor Rebol
Peter, Graz A-8010, Avstrija, Hafnerriegel
20, imenovan 16. 11. 1998, zastopa družbo skupaj z drugim direktorjem.
Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
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koles; 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; 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; 71340 Dajanje drugih strojev in
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opreme v najem, d.n.; 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; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje s
holding družbami; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 družba ne sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro J 67.130 sme družba opravljati samo
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.140 družba ne sme
opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-300494
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01661 z dne 15. 12.
1998 pod št. vložka 1/10536/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1358022
Firma: RADIO NET, podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: RADIO NET d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Loška cesta 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Auer Stojan, Maribor, Fluksova ulica 4, vstop 1. 12. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Auer Stojan, imenovan 1. 12. 1998,
zastopa družbo brez omejtiev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1998:
45210 Splošna gradbena dela; 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; 5112
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 dolo-

čenih 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
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in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 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; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 64200 Telekomunikacije; 65210 Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin 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; 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; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92110 Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Distribucija filmov in
videofilmov; 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; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 družba ne sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro G 52.488 se dopiše razen orožja in
streliva; pri dejavnosti pod šifro K 74.140
družba ne sme opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci; pri dejavnosti pod šifro O 92.711 sme
družba opravljati samo tiste igre na srečo, ki
se občasno prirejajo v okviru kulturnega,
športnega ali zabavnega programa prireditelja in kjer skupna vrednost srečk ne presega 500.000 SIT (petstotisoč tolarjev
00/100).

Št.

Rg-300497
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01615 z dne 15. 12.
1998 pri subjektu vpisa POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Maribor, POSLOVNA ENOTA
NOVA GORICA, sedež: Kidričeva 19,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/09400/02 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5881447402
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230
Knjigoveštvo in dodelava; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 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; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo.
Pri dejavnosti pod šifro O 92.711 sme
poslovna enota opravljati dejavnost prirejanja klasičnih iger na srečo, ki se občasno
prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali
zabavnega programa prireditelja in kjer
skupna vrednost srečk ne presega
500.000 SIT.
Rg-300498
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01614 z dne 15. 12.
1998 pri subjektu vpisa POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Maribor, POSLOVNA ENOTA
NOVO MESTO, sedež: Novi trg 7, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/09400/01
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5881447442
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230
Knjigoveštvo in dodelava; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
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kov; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74820
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo.
Pri dejavnosti pod šifro O 92.111 sme
poslovna enota opravljati dejavnost prirejanja klasičnih iger na srečo, ki se občasno
prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali
zabavnega programa prireditelja in kjer
skupna vrednost srečk ne presega
500.000 SIT.
Rg-300499
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01616 z dne 15. 12.
1998 pri subjektu vpisa POŠTA SLOVENIJE, d.o.o., Maribor, POSLOVNA ENOTA MURSKA SOBOTA, sedež: Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/09400/03 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5881447368
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230
Knjigoveštvo in dodelava; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74820
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
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kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo.
Pri dejavnosti pod šifro O 92.711 sme
poslovna enota opravljati dejavnost prirejanja
klasičnih iger na srečo, ki se občasno prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali zabavnega programa prireditelja in kjer skupna
vrednost srečk ne presega 500.000 SIT.
Rg-300500
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01617 z dne 15. 12.
1998 pri subjektu vpisa POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Maribor, POSLOVNA ENOTA
MARIBOR, sedež: Partizanska cesta 54,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/09400/04 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5881447264
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230
Knjigoveštvo
in
dodelava;
22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 63120 Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing);
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 92711 Prirejanje klasičnih
iger na srečo.
Pri dejavnosti pod šifro O 92.711 sme
poslovna enota opravljati dejavnost prirejanja klasičnih iger na srečo, ki se občasno
prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali
zabavnega programa prireditelja in kjer
skupna vrednost srečk ne presega
500.000 SIT.
Rg-300501
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01619 z dne 15. 12.
1998 pri subjektu vpisa POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Maribor, POSLOVNA ENOTA
KRANJ, sedež: Poštna ulica 4, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/09400/06 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5881447112
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
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sopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230
Knjigoveštvo in dodelava; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74820
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo.
Pri dejavnosti pod šifro O 92.711 sme
poslovna enota opravljati dejavnost prirejanja klasičnih iger na srečo, ki se občasno
prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali
zabavnega programa prireditelja in kjer
skupna vrednost srečk ne presega
500.000 SIT.
Rg-300502
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01620 z dne 15. 12.
1998 pri subjektu vpisa POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Maribor, POSLOVNA ENOTA
KOPER, sedež: Glagoljaška ulica 8,
6000 Koper, pod vložno št. 1/09400/07
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5881447070
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230
Knjigoveštvo in dodelava; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 74130 Razi-

skovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74820
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo.
Pri dejavnosti pod šifro O 92.711 sme
poslovna enota opravljati dejavnost prirejanja klasičnih iger na srečo, ki se občasno
prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali
zabavnega programa prireditelja in kjer
skupna vrednost srečk ne presega
500.000 SIT.
Rg-300503
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01580 z dne 15. 12.
1998 pri subjektu vpisa POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Maribor, POSLOVNA ENOTA
CELJE, sedež: Krekov trg 9, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/09400/08 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5881447002
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230
Knjigoveštvo in dodelava; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74820
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo.
Pri dejavnosti pod šifro O 92.711 sme
poslovna enota opravljati dejavnost prirejanja
klasičnih iger na srečo, ki se občasno prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali zabavnega programa prireditelja in kjer skupna
vrednost srečk ne presega 500.000 SIT.
Rg-300504
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01413 z dne 15. 12.
1998 pod št. vložka 1/10537/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
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Matična št.: 1338285
Firma: EVIDENT, družba za računovodske in informacijske storitve d.o.o.
Skrajšana firma: EVIDENT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Kočevarjeva
ulica 7
Osnovni kapital: 2,626.000 SIT
Ustanovitelji: Horvat Simona, Pernica,
Vosek 17a, vstop 30. 9. 1998, vložek
1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kokot Breda, Maribor, Koroška cesta 5,
vstop 30. 9. 1998, vložek 134.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Horvat Peter,
Pernica, Vosek 17a, vstop 30. 9. 1998,
vložek 890.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Horvat Simona, imenovana 30. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1998:
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.14 družba ne sme
opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-300505
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01695 z dne 15. 12.
1998 pri subjektu vpisa PROBANKA d.d.,
sedež: Gosposka ulica 23, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/03499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5459702
Osnovni kapital: 135,000.000 SIT
Dne 15. 12. 1998 se vpiše sprememba
statuta z dne 9. 6. 1998.
Rg-300508
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00866 z dne 14. 12.
1998 pri subjektu vpisa ŠTAJERSKI AVTO
DOM d.d., sedež: Tržaška cesta 38,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/00287/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine delniške družbe in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5071674
Osnovni kapital: 105,881.000 SIT
Dne 14. 12. 1998 se vpiše predložitev
zapisnika skupščine delniške družbe z dne
20. 6. 1998.
Rg-300509
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01593 z dne 16. 12.

Št.

1998 pri subjektu vpisa GOPLA, podjetje
za izdelavo in montažo investicijske
opreme, trgovina na debelo in drobno,
marketing, ekonomski in računovodski
inženiring, storitveno dejavnost in svetovanje d.o.o., sedež: Mejna ulica 56,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/02636/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova, dejavnosti, tipa zastopnika, družbene pogodbe
in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5403227
Firma: GOPLA, družba za proizvodnjo
in montažo investicijske opreme, trgovino in storitve d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Preradovičeva
ulica 22
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Plenteu Bojan, Maribor, Splavarski prehod 5, razrešen 29. 10. 1998 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1998:
10200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 27210 Proizvodnja litoželeznih cevi;
27220 Proizvodnja jeklenih cevi; 27350
Druga primarna predelava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja 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.; 29110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 29120 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 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; 31100
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav
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za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31500
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 31610 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 34200 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje;
35110 Gradnja in popravilo ladij; 35120
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 35200 Proizvodnja železniških
in drugih tirnih vozil; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 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; 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; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 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; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga popravila,
d.n.; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
60240 Cestni tovorni promet; 60300 Cevovodni transport; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320
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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; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 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; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74700 Čiščenje
stavb; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro K 74.140 družba ne
sme opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-300512
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01567 z dne 8. 12.
1998 pri subjektu vpisa VARINGER, podjetje za projektiranje, inženiring, prodajo in zastopanje d.o.o., sedež: Krožna
pot 12a, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/07259/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5691486
Firma: VARINGER, projektiranje, trgovina in storitve d.o.o.
Sedež: 2311 Hoče, Pivola 93
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Eržen Zvonko, Maribor,
Krožna pot 12a, vstop 16. 12. 1992, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šauperl Igor, Maribor, Borštnikova 1,
vstop 9. 8. 1983, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 2211 Izdajanje knjig; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
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d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 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; 40302 Distribucija pare in tople
vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 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; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 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; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.14 družba ne sme opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-300517
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01575 z dne 8. 12.
1998 pod št. vložka 1/10533/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev delniške družbe s temile podatki:

Matična št.: 1338439
Firma: PALOMA, tovarna lepenke Ceršak d.d.
Skrajšana firma: PALOMA CERŠAK d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 2215 Ceršak, Tovarniška 4
Osnovni kapital: 4,200.000 SIT
Ustanovitelji: PALOMA-SLADKOGORSKA TOVARNA PAPIRJA d.o.o., Sladki vrh,
Sladki vrh 1, vložek 4,192.000 SIT, IMPOL
SERVIS, podjetje za opravljanje servisnih
dejavnosti d.o.o., Slovenska Bistrica, Partizanska 38, vložek 2.000 SIT, UNIDEL, podjetje za zaposlovanje in usposabljanje invalidnih oseb d.o.o., Slovenska Bistrica, Partizanska 38, vložek 2.000 SIT, TVT TOVARNA VOZIL IN TOPLOTNE TEHNIKE
MARIBOR d.d., Maribor, Preradovičeva ulica 22, vložek 2.000 SIT, TVT, družba za
proizvodnjo in remont tirnih vozil d.o.o., Maribor, Preradovičeva ulica 22, vložek 2.000
SIT, vstopili 4. 11. 1998, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kauran Andrej, Sladki vrh, Sladki vrh
2a, imenovan 4. 11. 1998.
Člani nadzornega sveta: Mežnar Dušan,
Ritlop Andrej, Cesar Gojko, vsi vstopili
4. 11. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1998:
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 4010 Oskrba z elektriko; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5222 Trgovina na
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drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi 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;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 90005 Druge storitve javne higiene;
9261 Obratovanje športnih objektov.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.12 družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K
74.14 družba ne sme opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.
Rg-300518
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00970 z dne 9. 12.
1998 pri subjektu vpisa BODOČNOST,
podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev
invalidov Maribor d.d., sedež: Dalmatinska ulica 1, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00046/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5050391
Člani nadzornega sveta: Štiberc Franc,
izstop 22. 6. 1998 in Zajc Tamara, vstop
22. 6. 1998.

MURSKA SOBOTA
Rg-200994
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00679 z dne 19. 12.
1997 pri subjektu vpisa RADENSKA – JERUZALEM, Podjetje za turizem in gostinstvo Ljutomer d.o.o., sedež: Glavni
trg 15, 9240 Ljutomer, pod vložno št.
1/00470/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev pri prevzeti družbi s temile podatki:
Matična št.: 5363764

Št.

Pripojitev k družbi RADENSKA –
ZDRAVILIŠČE, Podjetje za zdravstvo, turizem in gostinstvo Radenci d.o.o., Radenci,
Zdraviliško naselje 12 (reg. vl. št. 1/471/00
tuk. sodišča) na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 11. 12. 1997. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
Rg-209700
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00191 z dne 18. 8.
1998 pri subjektu vpisa CESTNO PODJETJE MURSKA SOBOTA d.d., družba za
vzdrževanje in gradnjo cest, sedež: Lendavska 64, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00358/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naziva osebe, pooblaščene za zastopanje in prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5143250
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pucko Marijan, Murska Sobota, Černelavci,
Liškova 14, razrešen 23. 4. 1998 in imenovan za direktorja, ki po sklepu nadzornega
sveta sklepa pogodbe o investicijskih vlaganjih, če ti posli niso zajeti v planu razvoja
d.d. ali poslovnega načrta, aktu o ustanovitvi podjetja, pogodbe o nakupu deleža v
drugem podjetju, pogodbe o obremenitvi
nepremičnin, pogodbe o najemanju hipotekarnih posojil ter pogodbe o posojilih članom nadzornega sveta ter uprave; prokurist
Pongrac Pavel, Murska Sobota, Ledavsko
naselje 30, imenovan 23. 3. 1998.
Rg-212810
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01220 z dne 25. 11.
1998 pri subjektu vpisa GARGAMEL, Podjetje za elektrostoritve in svetovanje,
Beltinci, d.o.o., sedež: Prekmurska 10,
9231 Beltinci, pod vložno št. 1/01585/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, poslovnih
deležev in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5669600
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Cigut Stanko, Beltinci, Ravenska 1, vstop 3. 4. 1992, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rous Vili, Beltinci, Prekmurska 10, vstop
3. 4. 1992, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rous Vili, imenovan 3. 4. 1992, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1998:
17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
45310 Električne inštalacije; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51540 Trgovina na
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debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
64200 Telekomunikacije; 71402 Dejavnost
videotek; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74810 Fotografska dejavnost;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
92110 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
92130 Kinematografska dejavnost; 92200
Radijska in televizijska dejavnost.
Pri dejavnosti pod šifro 74120 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne opravlja revizijske dejavnosti.
Rg-212811
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00444 z dne 26. 11.
1998 pod št. vložka 1/02165/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5898226002
Firma: ERGOLINE SUN FOR YOU,
družba za trgovino in storitve Gornja
Radgona d.o.o., PE 2
Skrajšana firma: ERGOLINE SUN FOR
YOU d.o.o. PE 2
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Usnjarska 5
Ustanovitelj: ERGOLINE SUN FOR YOU,
družba za trgovino in storitve Gornja Radgona d.o.o., Gornja Radgona, Črešnjevci 105,
vstop 20. 12. 1996, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Zorko Jakob, Gornja Radgona,
Črešnjevci 105, imenovan 30. 9. 1998,
zastopa z omejitvijo, da brez soglasja
skupščine ne sme sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali drugih sredstev, če to ni že izrecno
opredeljeno v letnem programu dela, izvajanje investicijskih del in najemanje posojil
in kreditov, ki presegajo 50% osnovnega
kapitala, kakor tudi dajanje takih posojil ali
poroštev, določanje splošnih pogojev poslovanja, sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih in drugih sredstev, sklepanje
kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot
eno leto, prenos kakršnihkoli družbenih
pravic in druge, izplačevanje predujmov na
račun, udeležbe pri dobičku, podeljevanje
prokure in neomejenih pooblastil, imenovanje vodilnih delavcev, imenovanje in razreševanje revizorjev poslovanja, spreminjanje notranje organizacije družbe.
Posle v vrednosti do 800.000 SIT lahko
sklepa samostojno. Posle v vrednosti nad
800.001 SIT pa skupaj z direktorjem Weiss
Engelbertom ali skupaj s prokuristom Franz
Josef Schleichom; skupni prokurist Kisilak
Herman, Rogašovci, Serdica 1d, imenovan
30. 9. 1998; direktor Kramberger Toni, Maribor, Borštnikova 106, imenovan 30. 9.
1998, zastopa z omejitvijo, da brez soglasja skupščine ne sme sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin
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ali drugih sredstev, če to ni že izrecno opredeljeno v letnem programu dela, izvajanje
investicijskih del in najemanje posojil in kreditov, ki presegajo 50% osnovnega kapitala, kakor tudi dajanje takih posojil ali poroštev, določanje splošnih pogojev poslovanja, sklepanje zakupnih pogodb glede
lastnih in drugih sredstev, sklepanje kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot eno
leto, prenos kakršnihkoli družbenih pravic
in druge, izplačevanje predujmov na račun,
udeležbe pri dobičku, podeljevanje prokure
in neomejenih pooblastil, imenovanje vodilnih delavcev, imenovanje in razreševanje
revizorjev poslovanja, spreminjanje notranje
organizacije družbe.
Posle v vrednosti do 800.000 SIT lahko
sklepa samostojno. Posle v vrednosti nad
800.001 SIT pa skupaj z direktorjem Weiss
Engelbertom ali skupaj s prokuristom Franz
Josef Schleichom; direktor Weiss Engelbert, St. Anna Am Aigen, Avstrija, imenovan
30. 9. 1998, zastopa z omejitvijo, da brez
soglasja skupščine ne sme sklepati poslov
ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na:
pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali drugih sredstev, če to ni že izrecno opredeljeno v letnem programu dela,
izvajanje investicijskih del in najemanje posojil in kreditov, ki presegajo 50% osnovnega kapitala, kakor tudi dajanje takih posojil
ali poroštev, določanje splošnih pogojev poslovanja, sklepanje zakupnih pogodb glede
lastnih in drugih sredstev, sklepanje kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot eno
leto, prenos kakršnihkoli družbenih pravic
in druge, izplačevanje predujmov na račun,
udeležbe pri dobičku, podeljevanje prokure
in neomejenih pooblastil, imenovanje vodilnih delavcev, imenovanje in razreševanje
revizorjev poslovanja, spreminjanje notranje
organizacije družbe.
Posle v vrednosti do 800.000 SIT lahko
sklepa samostojno. Posle v vrednosti nad
800.001 SIT pa skupaj z direktorjem Kramberger Tonijem ali skupaj z direktorjem Zorko Jakobom; prokurist Schleich Franz Josef, Kapfenstein, Avstrija Kolldorf 43, imenovan 30. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1998:
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; 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; 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 debe-
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lo 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; 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; 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; 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; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 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; 52420
Trgovina na drobno z oblačili; 52430 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; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 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; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71100 Dajanje avtomobilov 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; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93030 Druge storitve za nego telesa.
Pri dejavnosti pod šifro 51180 – Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., podružnica ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.
Rg-212812
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00442 z dne 26. 11.

1998 pri subjektu vpisa SUN FOR YOU,
Podjetje za trgovino in storitve Murska
Sobota d.o.o., sedež: Lendavska 18,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/02165/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, družbenikov in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5898226
Firma: ERGOLINE SUN FOR YOU,
družba za trgovino in storitve, Gornja
Radgona d.o.o.
Skrajšana firma: ERGOLINE SUN FOR
YOU d.o.o.
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Črešnjevci 105
Ustanovitelji: FORTUNA, Handelsges.
m.b.h., Feldbach, Avstrija, Gleichenbergerstr. 7, vstop 23. 6. 1995, vložek 585.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kramberger Toni, Maribor, Borštnikova 106, vstop
20. 12. 1996, vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Weiss Engerlbert,
St. Anna Am Aigen, Avstrija, Waltra 34, vstop 23. 6. 1995, vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Zorko Jakob, Gornja Radgona,
Črešnjevci 105, razrešen 20. 12. 1996 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa z omejitvijo, da brez soglasja skupščine
ne sme sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali drugih
sredstev, če to ni že izrecno opredeljeno v
letnem programu dela, izvajanje investicijskih del in najemanje posojil in kreditov, ki
presegajo 50% osnovnega kapitala, kakor
tudi dajanje takih posojil ali poroštev, določanje splošnih pogojev poslovanja,
sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih
in drugih sredstev, sklepanje kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot eno leto,
prenos kakršnihkoli družbenih pravic in
druge, izplačevanje predujmov na račun,
udeležbe pri dobičku, podeljevanje prokure in neomejenih pooblastil, imenovanje vodilnih delavcev, imenovanje in razreševanje revizorjev poslovanja, spreminjanje notranje organizacije družbe.
Posle v vrednosti do 800.000 SIT lahko sklepa samostojno. Posle v vrednosti
nad 800.001 SIT pa skupaj z direktorjem
Weiss Engelbertom ali skupaj s prokuristom Franz Josef Schleichom; skupni prokurist Kisilak Herman, Rogašovci, Serdici
1d, imenovan 20. 12. 1996, zastopa skupaj s prokuristom Franz Josef Schleichom;
direktor Kramberger Toni, Maribor, Borštnikova 106, imenovan 20. 12. 1996, zastopa z omejitvijo, da brez soglasja
skupščine ne sme sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali drugih sredstev, če to ni že izrecno
opredeljeno v letnem programu dela, izvajanje investicijskih del in najemanje posojil
in kreditov, ki presegajo 50% osnovnega
kapitala, kakor tudi dajanje takih posojil ali
poroštev, določanje splošnih pogojev poslovanja, sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih in drugih sredstev, sklepanje
kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot
eno leto, prenos kakršnihkoli družbenih
pravic in druge, izplačevanje predujmov na
račun, udeležbe pri dobičku, podeljevanje
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Št.

prokure in neomejenih pooblastil, imenovanje vodilnih delavcev, imenovanje in razreševanje revizorjev poslovanja, spreminjanje notranje organizacije družbe.
Posle v vrednosti do 800.000 SIT lahko sklepa samostojno. Posle v vrednosti
nad 800.001 SIT pa skupaj z direktorjem
Weiss Engelbertom ali skupaj s prokuristom Franz Josef Schleichom; direktor
Weiss Engelbert, St. Anna Am Aigen, Avstrija, Waltra 34, imenovan 20. 12. 1996,
zastopa z omejitvijo, da brez soglasja
skupščine ne sme sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali drugih sredstev, če to ni že izrecno
opredeljeno v letnem programu dela, izvajanje investicijskih del in najemanje posojil
in kreditov, ki presegajo 50% osnovnega
kapitala, kakor tudi dajanje takih posojil ali
poroštev, določanje splošnih pogojev poslovanja, sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih in drugih sredstev, sklepanje
kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot
eno leto, prenos kakršnihkoli družbenih
pravic in druge, izplačevanje predujmov na
račun, udeležbe pri dobičku, podeljevanje
prokure in neomejenih pooblastil, imenovanje vodilnih delavcev, imenovanje in razreševanje revizorjev poslovanja, spreminjanje notranje organizacije družbe.
Posle v vrednosti do 800.000 SIT lahko
sklepa samostojno. Posle v vrednosti nad
800.001 SIT pa skupaj z direktorjem Zorko
Jakobom; prokurist Schleich Franz Josef,
Kapfensstein, Avstrija, Kolldorf 43, imenovan 23. 6. 1995.

živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih 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; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
72300 Obdelava podatkov; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
Pri dejavnosti pod šifro 74120 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne opravlja revizijskih dejavnosti; pri dejavnosti pod
šifro 74140 – Podjetniško in poslovno svetovanje, pa ne arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-212813
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00350 z dne 25. 11.
1998 pod št. vložka 1/02381/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1317849
Firma: KELENC, podjetje za vrtnarstvo, cvetličarstvo in svetovanje
d.o.o.
Skrajšana firma: KELENC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9232 Črenšovci, Juša Kramarja 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Kelenc Barbara in Kelenc
Mitja, vložila po 840.000 SIT ter Kelenc
Franc in Kelenc Marija, vložila po 210.000
SIT, vsi Ljubljana, Smrtnikova 3, vstopili
20. 7. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kelenc Barbara, imenovana 20. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1998:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 15330 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 15410 Proizvodnja surovega olja in maščob; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,

Rg-212814
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00129 z dne 25. 11.
1998 pod št. vložka 1/02380/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev zadruge s temile podatki:
Matična št.: 1262769
Firma: KOOPERATIVA, poslovne storitve z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno
odgovornsotjo
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Partizanska 3
Osnovni kapital: 28.293 SIT
Ustanovitelji: Vuk Ivan in Vuk Marina, oba
Gornja Radgona, Trstenjakova 8, vstopila
17. 3. 1998, vložila po 9.431 SIT, odgovornost: odgovarjata do določene višine;
Vuk Blaž, Kranj, Kriška 10 (Drulovka), vstop
17. 3. 1998, vložek 9.431 SIT, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Vuk Ivan, imenovan 17. 3. 1998,
kot predsednik zadruge zastopa brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1998:
01250 Reja drugih živali; 05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 15910 Proizvodnja žganih pijač; 15930 Proizvodnja vina iz
grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 17300 Plemenitenje tekstilij;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 22130 Izdajanje revij in periodike; 22150 Drugo založništvo; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
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lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
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;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92623 Druge športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 67130 – Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, opravlja zadruga samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Rg-212816
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00473 z dne 11. 11.
1998 pod št. vložka 1/02378/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 1331442
Firma: MARES-YACHTCHARTER, izposojanje lastnih in najetih jaht in jadrnic, Gornja Radgona d.o.o.
Skrajšana firma: MARES-YACHTCHARTER d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Ljutomerska 28
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Opitz Walter Werner,
Berg/Pfalz, Nemčja, Waldstr. 5, vstop
12. 10. 1998, vložek 1,071.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rodemerk Daniel,
Loevenich, Nemčija, Spitzangerweg 67, vstop 12. 10. 1998, vložek 514.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hladen Hinko, Radenci, Trubarjeva ul. 7, vstop 12. 10. 1998,
vložek 514.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena zazastopanje: direktor Hladen Hinko, imenovan 12. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavost, vpisana dne 11. 11. 1998:
35110 Gradnja in popravilo ladij; 35120
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
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lo in šport; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
61100 Pomorski promet; 63220 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem.
Rg-212820
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00188 z dne 26. 10.
1998 pod št. vložka 1/02374/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 1300547
Firma: PRAH & TEAM, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: PRAH & TEAM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Cankarjeva 1a
Osnovni kapital: 1,760.477 SIT
Ustanovitelj: Prah Vojko, Murska Sobota, Razlagova 14, vstop 28. 4. 1998, vložek 1,760.477 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Prah Vojko, imenovan 28. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1998:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01210 Reja govedi;
01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 01230 Reja prašičev; 01240 Reja
perutnine; 01250 Reja drugih živali; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 01420 Storitve
za živinorejo, razen veterinarskih storitev;
05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230
Proizvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
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;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 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 grad-
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njah; 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;
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; 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; 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); 63300

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74700
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.; 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; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51180 – Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74120 – Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, ne
opravlja revizijske dejavnosti in davčnega
svetovanja; pri dejavnosti pod šifro 74140
– Podjetniško in poslovno svetovanje, pa
ne arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.
Rg-212825
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00321 z dne 28. 10.
1998 pri subjektu vpisa HARANT, predelava nerjavečega jekla in strojegradnja
d.o.o., sedež: Apače 2, 9253 Apače, pod
vložno št. 1/02251/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, njihovih poslovnih deležev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5957591
Ustanovitelja: Harant Gerhard, Rainbach
in Innkreis, Avstrija, Hingsham 41, vstop
3. 7. 1996, vložek 1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Poetzl Peter, Scharding, Avstrija, Gindsweg 6, vstop 8. 10.
1996, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Tomazin Alojz, razrešen 8. 10. 1996;
prokurist Harant Gerhard, imenovan 3. 7.
1996; direktorica Vrbnjak Eva, Videm ob
Ščavnici, Dragotinci 24, imenovana 8. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Volf Marjana, Gornja Radgona, Ob
progi 9, imenovana 8. 10. 1996.
Pri priimku družbenika Poetzl Petra je
bila tuja črka z dodatno oznako vpisano tako, da je bila dodatna oznaka izpuščena

Št.

(9.a. člen pravilnika o načinu vodenja
sodnega registra, Ur. list RS, št. 18/94
in 3/97).
Rg-212826
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00376 z dne 4. 11.
1998 pri subjektu vpisa MILES, lesno-gozdarski marketing, Norički vrh d.o.o., sedež: Norički vrh 16, 9250 Gornja Radgona, pod vložno št. 1/01266/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5580617
Ustanovitelj: Strah Kristina, izstop 24. 8.
1998; Strah Kristjan, Gornja Radgona, Norički vrh 16, vstop 19. 1. 1993, vložek
2,356.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Strah Kristjan, imenovan 12. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; zastopnica Strah Kristina, razrešena 24. 8.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1998:
21210 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 35420 Proizvodnja koles;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti.
Rg-212829
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00366 z dne 28. 10.
1998 pri subjektu vpisa KAMIN, Dimnikarske storitve Beltinci d.o.o., sedež: Panonska 17, 9231 Beltinci, pod vložno št.
1/00802/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe,
osnovnega kapitala ter družbenikov in njihovih poslovnih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5452015
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: DIMNIKAR, Dimnikarsko
podjetje Beltinci p.o., izstop 28. 7. 1998;
Lipič Stanko, Beltinci, Bratonci 169, vstop
30. 12. 1993, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-212830
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00497 z dne 25. 11.
1998 pri subjektu vpisa ATOM, proizvodnja, trgovina in turizem Radenci d.o.o.,
sedež: Cvetlična ul. 8, 9252 Radenci,
pod vložno št. 1/00519/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbene pogodbe in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5377862
Sedež: 9252 Radenci, Cvetlična ul. 8
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1998:
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
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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
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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; 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; 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.; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje.
Pri dejavnosti pod šifro 51180 – Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro 74140 – Podjetniško in poslovno svetovanje, pa ne
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.
Rg-212831
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00440 z dne 24. 11.
1998 pod št. vložka 1/02379/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1337882
Firma: MURAFIN, družba za finančne
storitve in svetovanje d.o.o.
Skrajšana firma: MURAFIN d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Slovenska ulica 25
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Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: REGAL – TRGOVINA
d.o.o., Murska Sobota, Arhitekta Novaka
13, vložek 1,200.000 SIT, 13 M REFIN,
finančne storitve in posredovanje d.o.o.,
Murska Sobota, Juša Kramarja 28, vložek
1,200.000 SIT, Polanič Stanko, Murska Sobota, Černelavci, Črtomirova 11, vložek
5,100.000 SIT, Salavec Dragutin, Murska
Sobota, Miklošičeva 79, vložek 1,200.000
SIT, LIPA – INVEST, podjetje za investicije
in trgovina, Murska Sobota d.o.o., Murska
Sobota, Grajska ulica 11, vložek 1,300.000
SIT – vstopili 16. 10. 1998, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Salavec Dragutin, imenovan 16. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev; direktor Polanič Stanko, imenovan 16. 10. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1998:
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; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 63300 Storitve potovalnih
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agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51180 – Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti 67130 – Pomožne dejavnosti,
povezane
s
finančnim
posredništvom, opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod
šifro 74120 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, ne opravlja revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod 74140 – Podjetniško in poslovno svetovanje, pa ne arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.
Rg-212832
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00133 z dne 30. 11.
1998 pri subjektu vpisa VETERINARSKA
POSTAJA LJUTOMER p.o., sedež: Razlagova 7, 9240 Ljutomer, pod vložno št.
1/00025/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje p.o. v
d.o.o., spremembo firme, osnovnega kapitala, ustanoviteljev, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5149959
Firma: VETERINARSKA AMBULANTA
LJUTOMER d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 10,681.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Ljubljana, Dunajska 56, vložek 213.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 213.000 SIT, Slovenska razvojna družba d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložek 427.000 SIT, Novak
Igor, Ljutomer, Glavni trg 14, vložek
788.000 SIT, Marinič Renata, Križevci pri
Ljutomeru, Križevci 131, vložek 386.000
SIT, Semenič Robert, Ljutomer, Sp. Kamenščak 37a, vložek 394.000 SIT, Leban
Bojan, Ljutomer, Stročja vas 29d, vložek
491.000 SIT, Rubin Ljudmila, Ljutomer,
Razlagova 5, vložek 234.000 SIT, Osterc
Slavko, Križevci pri Ljutomeru, Vučja vas
50, vložek 482.000 SIT, Novak Darko, Ljutomer, Noršinci 4c, vložek 115.000 SIT,
Tribnik Gorazd, Ljutomer, Sp. Kamenščak
22, vložek 1,072.000 SIT, Granfola Alojzija, Ljutomer, Razlagova 7, vložek 495.000
SIT, Borko Ivan, Gornja Radgona, Črešnjevci 65, vložek 1.257.000 SIT, Perič Branimir, Ljutomer, Užiška 1, vložek 1,056.000
SIT, Slavič Janez, Ljutomer, Užiška 33, vlo-
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žek 593.000 SIT, Šantl Tomaž, Videm ob
Ščavnici, Bolehnečici 4c, vložek 251.000
SIT, Podlogar Andreja, Ljutomer, Noršinci
10a, vložek 168.000 SIT, Šerc Pavel, Križevci pri Ljutomeru, Križevci 70, vložek
591.000 SIT, Kovačič Aleksander, Ljutomer, Presika 14, vložek 1,012.000 SIT,
Škrobar Draga, Ljutomer, Slavka Osterca
ulica 15, vložek 334.000 SIT, Verbanič Peter, Ljutomer, Ormoška 38a, vložek
109.000 SIT – vstopili 8. 12. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šerc Pavle, razrešen 4. 7. 1990; zastopnik Škrobar Anton, razrešen 5. 7.
1990; direktor Borko Ivan, imenovan 5. 7.
1990, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1998:
01420 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 51230 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 51460 Trgovina na debelo
s farmacevtskimi izdelki; 52310 Dejavnost
lekarn; 52320 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 85200
Veterinarstvo.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01449/02056-1998/MP z dne 24. 3.
1998.
Rg-212834
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00332 z dne 30. 11.
1998 pri subjektu vpisa AVTO-GAMA, Podjetje za remont, servis in trgovino, Lemerje d.o.o., sedež: Lemerje 30, 9201
Puconci, pod vložno št. 1/00430/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta družbe s temile podatki:
Matična št.: 5344140
Sedež: 9201 Puconci, Lemerje 30
Dejavnost, izbrisana dne 30. 11. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili.
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet.
Sprememba akta družbe vpisana v sodni
register dne 27. 11. 1998, s sklepom Srg
97/00332.
Rg-212836
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00647 z dne 25. 11.
1998 pri subjektu vpisa PUŠENJAK, Podjetje za nakup in prodajo živine, prodaja
kmetijske mehanizacije ter zaščitnih
sredstev, Cezanjevci d.o.o., sedež: Cezanjevci 17a, 9240 Ljutomer, pod vložno št. 1/00885/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo akta družbe
s temile podatki:
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Matična št.: 5486823
Sedež: 9240 Ljutomer, Cezanjevci
17a
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1998:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01210 Reja govedi;
01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 01230 Reja prašičev; 01240 Reja
perutnine; 01250 Reja drugih živali; 01300
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 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;
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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.; 60240 Cestni tovorni promet; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 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 na-
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jem; 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;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 – Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro 52.488 –Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., družba ne opravlja trgovine z orožjem, strelivom in razstrelivom; pri
dejavnosti pod šifro 74.140 – Podjetniško
in poslovno svetovanje, pa ne arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.
Rg-212838
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00474 z dne 18. 11.
1998 pri subjektu vpisa PZD, družba pooblaščenka d.d., sedež: Podgrad 21, 9250
Gornja Radgona, pod vložno št.
1/02356/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev notarskega zapisnika o
seji skupščine delniške družbe z dne
22. 10. 1998 in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 1303643
Sprememba statuta z dne 22. 10. 1998.
Rg-212839
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00494 z dne 20. 11.
1998 pri subjektu vpisa PZD, družba pooblaščenka d.d., sedež: Podgrad 21, 9250
Gornja Radgona, pod vložno št.
1/02356/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 1303643
Člani nadzornega sveta: Klanjčar Marta
in Valner Marjan, izstop 22. 10. 1998 ter
Cevc Marko in Kekec Albert, vstopila
22. 10. 1998.
Rg-212842
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00334 z dne 18. 11.
1998 pri subjektu vpisa DINOS, Murska
Sobota, podjetje za reciklažo surovin
d.d., sedež: Markišavska cesta 7, 9000
Murska Sobota, pod vložno št.
1/00842/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo, spremembo firme, osnovnega kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5459648
Firma: DINOS, družba za pripravo sekundarnih surovin, d.o.o., Murska Sobota
Skrajšana firma: DINOS, d.o.o., Murska
Sobota
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Sedež: 9000 Murska Sobota, Markišavska 7
Osnovni kapital: 36,748.000 SIT
Ustanovitelj: DINOS, podjetje za pripravo sekundarnih surovin p.o., izstop 21. 5.
1998; DINOS HOLDING d.d., Ljubljana,
Šlandrova 6, vstop 21. 5. 1998, vložek
36,748.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zadravec Matko, Murska Sobota,
Finžgarjeva 12, imenovan 16. 3. 1992, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1998:
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
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; 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; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 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; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
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;
7230 Obdelava podatkov; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
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nje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne opravlja revizijske dejavnosti.
Rg-212843
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00349 z dne 18. 11.
1998 pri subjektu vpisa ČISTO OKOLJE
KDN, dimnikarske storitve Gornja Radgona d.o.o., sedež: Lackova 11a, 9250
Gornja Radgona, pod vložno št.
1/00819/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe,
osnovnega kapitala, družbenikov in njihovih
deležev ter dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5452058
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Lackova 11a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: DIMNIKAR, Beltinci d.o.o.,
izstop 23. 7. 1998; Kočar Anton, Apače,
Mahovci 18, vstop 15. 1. 1991, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1998:
74700 Čiščenje stavb.
Rg-212847
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00480 z dne 18. 11.
1998 pri subjektu vpisa ŽAR, Gostinstvo,
turizem, elektroservis in trgovina, Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Prešernova
42, 9250 Gornja Radgona, pod vložno
št. 1/01871/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, oseb,
pooblaščenih za zastopanje in akta družbe
s temile podatki:
Matična št.: 5758157
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Gorinšek Vanja, Gornja Radgona, Prešernova cesta 42, imenovan 23. 10. 1998;
prokurist Gorinšek Edvard, Gornja Radgona, Prešernova cesta 42, imenovan 23. 10.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1998:
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; 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; 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, stekleni-
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no, 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; 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; 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; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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;
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; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas.
Pri dejavnosti vpisani pod šifro 51.180 –
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-212848
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00428 z dne 16. 11.
1998 pri subjektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE POMGRAD, Murska
Sobota d.d., sedež: Štefana Kovača 1,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/00853/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5459001
Člani nadzornega sveta: Ratkai Roman,
Toplak Sandi in Žunič Bojan, vsi vstopili
17. 9. 1998 ter Horvat Jožef, Lipanje Radoš in Urankar Nada, vstopili 17. 9. 1998.
Sprememba statuta z dne 17. 9. 1998.
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Rg-212849
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00441 z dne 17. 11.
1998 pri subjektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE POMGRAD, Murska
Sobota d.d., sedež: Štefana Kovača 10,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/00853/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo oseb, pooblaščenih za
zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5459001
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Čarni Tibor, Murska Sobota, Lendavska ulica 23a, razrešen 30. 9. 1998 in dne
1. 10. 1998 imenovan za prokurista; direktor Polanič Stanko, Murska Sobota, Černelavci, Črtomirova 11, imenovan 1. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-212851
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00434 z dne 17. 11.
1998 pri subjektu vpisa KMETIJSKO GOSPODARSTVO RAKIČAN, d.d., sedež: Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00167/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo statuta in članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5151333
Člani nadzornega sveta: Močan Jože,
Poredoš Jože in Zadravec Lijana, izstopili
11. 9. 1998 ter Ebenšpanger Ernest, Karba Jaroslav, Bojc Janez, Apšner Vinko, Sapač Jože in Poredoš Jože, vsi vstopili 11. 9.
1998.
Sprememba statuta z dne 11. 9. 1998.
Rg-212852
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00082 z dne 13. 11.
1998 pri subjektu vpisa INTERING, Inženiring in konsalting d.o.o., sedež: Arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00862/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala družbe in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 546319
Sedež: 9000 Murska Sobota, Arhitekta Novaka 13
Osnovni kapital: 22,849.466,60 SIT
Ustanovitelji: Polanič Stanko, Murska
Sobota, Černelavci, Črtomirova 11, vstop
17. 1. 1991, vložek 11,424.733,30 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ravnič Anton,
Murska Sobota, Razlagova 52, vstop
11. 3. 1992, vložek 5,712.366,65 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Horvat Jože,
Murska Sobota, Černelavci, Dalmatinova 11, vstop 15. 11. 1992, vložek
5,712.366,65 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-212855
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00457 z dne 6. 11.
1998 pri subjektu vpisa KMETIJSKO GOSPODARSTVO LENDAVA d.d., sedež: Kolodvorska 1, 9220 Lendava, pod vložno
št. 1/00538/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta, dejavnosti in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5103835
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Člani nadzornega sveta: Gerebic Štefan,
izstop 29. 9. 1998 in Jelenec Žiga, vstop
29. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1998:
01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 15620 Proizvodnja škroba in škrobnih
izdelkov; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 74820 Pakiranje.
Sprememba statuta z dne 29. 9. 1998.
Rg-212863
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00304 z dne 23. 10.
1998 pri subjektu vpisa LLT, Hranilnica in
posojilnica M. Sobota d.d., sedež: Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo statuta in povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5485096
Osnovni kapital: 160,340.000 SIT
Sprememba statuta z dne 26. 5. 1998.
Rg-212864
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00405 z dne 27. 10.
1998 pri subjektu vpisa LLT, Hranilnica in
posojilnica M. Sobota d.d., sedež: Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo statuta in sklep o povečanju osnovnega kapitala z vložki s temile podatki:
Matična št.: 5485096
Vpiše se sklep skukpščine z dne 8. 9.
1998, da se osnovni kapital poveča za
39,660.000 SIT.
Sprememba statuta z dne 8. 9. 1998.
Rg-212869
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00048 z dne 20. 10.
1998 pri subjektu vpisa SEGRAP, rudarstvo, proizvodnja in gradbeništvo,
d.o.o., sedež: Glavni trg 13/I, 9240 Ljutomer, pod vložno št. 1/00031/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in njihovih poslovnih deležev s
temile podatki:
Matična št.: 5072182
Ustanovitelja: Sklad RS za razvoj d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 1. 1. 1993,
vložek 12,167.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kmečki sklad 3 PID d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, vstop 20. 12. 1996,
vložek 7,261.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

NOVA GORICA
Srg-203363
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 95/00377 z dne 26. 3.
1998 pri subjektu vpisa SLUŠNI APARATI
OTICON NORMA, Zastopstvo, servis,
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proizvodnja Nova Gorica d.o.o., sedež:
Milojke Štrukelj 21, 5250 Solkan, pod
vložno št. 1/01755/00 vpisalo v sodni register tega sodišča dopolnitev in uskladitev
dejavnosti z uredbo o standardni klasifikaciji ter spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5510007
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1998:
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2412 Proizvodnja barvil in
pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov; 2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442 Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2615 Proizvodnja
in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 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.; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 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; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 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; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-

belo 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; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 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; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Srg-205583
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00378 z dne 28. 5.
1998 pod št. vložka 1/03817/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1306472
Firma: SAFER, Proizvodnja-storitve-trgovina d.o.o.
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Skrajšana firma: SAFER d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Cesta 25.
junija 1a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: S.I.M.M. DI MARIA REDAELLI FUMAGALI & C., C.A.S., Valgreghentino, Ul. Cristoforo Colombo 6, vstop
13. 5. 1998, vložek 1,260.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bolis Bruno, Calolziocorte, Ul. Unione št. 8, vstop 13. 5.
1998, vložek 420.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Paulitti Renzo Livio, Pocenia, Ul. Leonardo Da Vinci št. 28, vstop
13. 5. 1998, vložek 420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Redaelli Maria, Valgreghentino, Ul.
Cristoforo Colombo št. 6, imenovana 13. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Ferletič Helena, Miren, Miren 250,
imenovana 13. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1998:
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; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja.
Srg-208691
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00555 z dne 20. 8.
1998 pod št. vložka 1/03843/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1317962
Firma: KADRIJA & CO Gradbeništvo
d.n.o.
Skrajšana firma: KADRIJA & CO d.n.o.

Št.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 5270 Ajdovščina, IV. prekomorske 4
Ustanovitelja: Kadrija Adem, Klina, Ul.
Dositejeva bb., vstop 20. 8. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Kadrija Fatime, Klina, Ul. Šarska b.b., vstop
20. 8. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1998:
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; 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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 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; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet.
Srg-209963
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00326 z dne 11. 9.
1998 pri subjektu vpisa SGI, Stanovanjsko gospodarstvo Idrija d.o.o., sedež: Kosovelova 9, 5280 Idrija, pod vložno št. 1/01120/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in pristop družbenikov s temile
podatki:
Matična št.: 5400481
Osnovni kapital: 25,000.000 SIT
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Ustanovitelji: PERFECTA d.o.o., Idrija,
Kosovelova 31, vstop 1. 8. 1996, vložek
6,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; SPEKTER d.o.o., Idrija, Lapajnetova 7,
vstop 4. 3. 1997, vložek 2,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; OPIM INSTALACIJE d.o.o., Idrija, Mestni trg 11, vstop
4. 3. 1997, vložek 2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; UNIA d.o.o., Idrija,
Mestni trg 11, vstop 4. 3. 1997, vložek
1,000.000 SIT, odgovornsot: ne odgovarja; MIK d.o.o., Idrija, Lapajnetova 7, vstop
4. 3. 1997, vložek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; STATIK d.o.o., Idrija, Mestni trg 11, vstop 4. 3. 1997, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jurjavčič Miran, Idrija, Carla Jakoba 3, vstop 4. 3. 1997, vložek 2,750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jurjavčič Anuška,
Spodnja Idrija, Mladinska 10, vstop 4. 3.
1997, vložek 2,750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Novak Boškovič Marija, Spodnja Idrija, Mladinska 8, vstop 4. 3. 1997,
vložek 1,250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Boškovič Bogomil, Spodnja Idrija,
Mladinska 8, vstop 4. 3. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kurtanjek Irena, Idrija, Študentovska 3a, vstop 4. 3. 1997, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kurtanjek Marjan,
Idrija, Študentovska 3a, vstop 4. 3. 1997,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rupnik Ljubomir, Idrija, Grilčeva
32, vstop 4. 3. 1997, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Seljak Iztok,
Spodnja Idrija, Slovenska cesta 27, vstop
4. 3. 1997, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kogoj Srečko, Spodnja
Idrija, Meline 7, vstop 4. 3. 1997, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Luša Nataša, Idrija, Gregorčičeva 41, vstop
4. 3. 1997, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dragoš Saša, Idrija, Godovič 104a, vstop 4. 3. 1997, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Golob Vojko, Idrija, Gradnikova 10, vstop
4. 3. 1997, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vidic Grah Anita, Cerkno, Cesta na Plužne 10, vstop 4. 3. 1997,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Platiše Marjan, Cerkno, Mostaniška
c. 40, vstop 4. 3. 1997, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Srg-209981
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00618 z dne 21. 9.
1998 pri subjektu vpisa NELAX, storitve in
trgovina d.o.o., sedež: Opekarniška 12,
Vrtojba, 5290 Šempeter, pod vložno št.
1/03055/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, izstop družbenika, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5762103
Sedež: 5000 Nova Gorica, Pri Hrastu 7, Kromberk
Ustanovitelj: Lasič Peter, izstop 1. 6.
1998; NELAX Storitve in trgovina d.o.o.,
Nova Gorica, Pri hrastu 7, vstop 1. 6. 998,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lasič Peter, razrešen 7. 7. 1998;
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Nemec Angel, Nova Gorica, Pri hrastu 17,
Kromberk, razrešen 7. 7. 1998 kot prokurist in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1998:
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6521 Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 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.
Srg-210001
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00028 z dne 25. 9.
1998 pri subjektu vpisa PROAGENT Podjetje za svetovanje, prodajo in posredo-
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vanje d.o.o., Nova Gorica, sedež: Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/01386/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5443083
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šuligoj Dušan, razrešen 31. 10. 1997 kot v.d.
direktorja; direktor Lipovšek Ivan, Šempter
pri Gorici, Ivana Suliča 8a, imenovan 1. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Srg-210007
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00297 z dne 28. 9.
1998 pri subjektu vpisa PROAGENT, Podjetje za svetovanje, prodajo in posredovanje d.o.o., Nova Gorica, sedež: Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/01386/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5443083
Dejavnost, vpisana dne 28. 9. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 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; 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; 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; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 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.
Srg-210028
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00559 z dne 30. 9.
1998 pri subjektu vpisa SALONIT ANHOVO
– HOLDING d.d., Anhovo, sedež: Vojkova ulica 1, 5210 Anhovo, pod vložno št.
1/00127/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o pogojnem povečanju osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5043816
Vpiše se sklep skupščine z dne 30. 7.
1998, da se osnovni kapital pogojno poveča za 2.100.000,000 SIT zaradi uresničitve pravice imetnikov zamenljivih obveznic
do zamenjave za delnice. Upravičenci do
pogojnega povečanja osnovnega kapitala
bodo imetniki zamenljivih obveznic.
Srg-211219
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00622 z dne 2. 10.

1998 pri subjektu vpisa TOVARNA POHIŠTVA ČEPOVAN d.d., sedež: Čepovan
42, 5253 Čepovan, pod vložno št.
1/00249/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine in
spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5038561
Člani nadzornega sveta: Klanjšček Milan
in Kofol Rafael, izstopila 28. 8. 1998 ter
Bremec Karlo in Paglovec Radomir, vstopila 28. 8. 1998.
Srg-211224
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/01082 z dne 7. 10.
1998 pri subjektu vpisa MANGRT, Razvojna zadruga, Log pod Mangrtom 54
z.o.o., sedež: Log pod Magrtom 54,
5231 Log pod Mangrtom, pod vložno št.
1/03509/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in osnovnega vložka, dejavnosti, zastopnika in nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5901596
Ustanovitelji: Kemper Simon, izstop
31. 1. 1998; Mlekuž Jani, izstop 31. 1.
1998; Stergulc Radoš, izstop 31. 1. 1998;
Cuder Erik, Bovec, Mala vas 26, Černuta
Antonija, Log pod Mangrtom, Log pod Mangrtom 87, Černuta Branko, Log pod Mangrtom, Strmec 7, Černuta Domen, Log pod
Mangrtom, Log pod Mangrtom 40, Černuta
Drago, Log pod Mangrtom, Log pod Mangrtom 30, Černuta Igor, Log pod Mangrtom, Log pod Mangrtom 89b, Černuta Romeo, Log pod Mangrtom, Log pod Mangrtom 29, Černuta Viktor, Log pod Mangrtom, Log pod Mangrtom 89, Črnigoj Milan,
Log pod Mangrtom, Log pod Mangrtom 57,
Jurečič Robert, Log pod Mangrtom, Log
pod Mangrtom b.št., Komac Jože, Log pod
Mangrtom, Strmec 31, Kovač Dean, Bovec, Mala vas 72, Marka Roman, Log pod
Mangrtom, Log pod Mangrtom 86, Mlekuž
Ivan, Log pod Mangrtom, Log pod Mangrtom 64, Mlekuž Žarko, Log pod Mangrtom,
Log pod Mangrtom 64, Pahor Rozalija, Log
pod Mangrtom, Strmec 25, Prijon Toni, Log
pod Mangrtom, Log pod Mangrtom 53, Srebot Rozalija, Bovec, Brdo 72, Vencelj Milena, Log pod Mangrtom, Strmec 18, Žagar
Robert, Log pod Mangrtom, Log pod Mangrtom 52b, Mlekuž Aldo, Log pod Mangrtom, Log pod Mangrtom 48, Sovdat Robert, Log pod Mangrtom, Log pod Mangrtom 56, Cuder Miran, Log pod Mangrtom,
Log pod Mangrtom 13, Mavrič Daniel, Log
pod Mangrtom, Log pod Mangrtom 56, vsi
vstopili 6. 5. 1995, ter Černuta Miranda,
Idrija, Godovič 41a, vstopil 31. 1. 1998 –
vložili po 44,800 SIT, odgovornost: odgovarjajo do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žagar Robert, razrešen 22. 11. 1997 kot
predsednik zadruge; zastopnik Černuta
Igor, imenovan 22. 11. 1997, ki kot predsednik zadruge zastopa brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Černuta Branko, Kemper Simon in Černuta Drago, izstopili 31. 1. 1998 ter Černuta Branko,
Cuder Miran in Mlekuž Ivan, vstopili 31. 1.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1998:
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
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na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet.
Srg-211220
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00629 z dne 2. 10.
1998 pri subjektu vpisa PROARC, Podjetje za urbanizem in arhitekturo d.o.o., Nova Gorica, sedež: Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/03502/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5900492
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Raspor Irena, razrešena 29. 7.
1998; prokurist Vuga Igor, Šempeter pri
Gorici, Franca Baliča 26, imenovan 30. 7.
1998.
Srg-211225
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00738 z dne 7. 10.
1998 pri subjektu vpisa INSTALACIJE, Trgovina na drobno in debelo d.o.o., Ajdovščina, sedež: Goriška 66, 5270 Ajdovščina, pod vložno št. 1/00814/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in osnovnih vložkov
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5356717
Osnovni kapital: 57,200.000 SIT
Ustanovitelji: Stegovec Boris, Nova Gorica, Gradnikove brigade 47, Ipavec Stanislav, Nova Gorica, M. Kogoja 1a, Bucik
Vladimir, Nova Gorica, Gradnikove brigade
19, Cej Ivan, Nova Gorica, Andreja Kumarja
9, vsi vstopili 5. 3. 1990, vložili po
14,300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1998:
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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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
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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; 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; 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; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet.
Srg-211242
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00699 z dne 13. 10.
1998 pri subjektu vpisa PARCOM, Inženiring in trgovina d.o.o., Nova Gorica, sedež: Vodovodna pot 4, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/01948/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5525713
Osnovni kapital: 3,700.000 SIT
Ustanovitelja: Marc Peter, Dobrovo, Kozana 2, vstop 22. 7. 1991, vložek
1,850.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ambrož Robert, Nova Gorica, Cankarjeva 40, vstop 22. 7. 1991, vložek
1,850.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 4531 Električne inštalacije; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
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karska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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,
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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; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 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; 6420 Teleko-
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munikacije; 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; 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; 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.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Srg-211255
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00759 z dne 22. 10.
1998 pod št. vložka 1/03858/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1338382
Firma: H & D, Turizem in poslovne storitve d.o.o.
Skrajšana firma: H & D d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Sedež: 5220 Tolmin, Prešernova 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: AVALON CASINO DEVELOPMENT C.V., Hoofdorp, tUINWEG 6-10,
VSTOP 30. 9. 1998, VLOŽEK 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Podobnik Mojca, Tolmin, Prekomorskih brigad 8, imenovana 1. 10. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1998:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 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;
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; 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.; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
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d.n.; 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; 7122 Dajanje vodnih 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; 7230 Obdelava
podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Srg-211259
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00714 z dne 23. 10.
1998 pod št. vložka 1/03859/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 1324276
Firma: MEBLO, Poslovno trgovski rekreacijski center c.o.o.
Skrajšana firma: MEBLO PTRC d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornsotjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Industrijska 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: PROJEKT NOVA GORICA
podjetje za inženiring, urbanizem in geodezijo d.d., Nova Gorica, Kidričeva 10, vstop
17. 9. 1998, vložek 546.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; MEBLO HOLDING
Družba za upravljanje, razvoj in financiranje
d.o.o., Nova Gorica, Industrijska 5, vstop
17. 9. 1998, vložek 1,344.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; FININVEST, opravljanje svetovalnih in drugih poslov d.o.o.,
Nova Gorica, Kidričeva 11, vstop 17. 9.
1998, vložek 210.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kodre Miloš, Šempeter pri Gorici,
Franca Baliča 17, imenovan 17. 9. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1998:
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7412 Računovod-
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ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Srg-211268
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/00057 z dne 18. 10.
1998 pri subjektu vpisa POLITRADE, Notranja in zunanja trgovina d.o.o., Nova
Gorica, sedež: Cankarjeva 58, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/01924/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, vstop in izstop družbenika,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5537533
Firma: PIDZEUS, Poslovne storive,
d.o.o.
Skrajšana firma: PIDZEUS d.o.o.
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Laze 25a
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Kravos Maja, izstop 27. 6.
1996; Čibej Boris, Šempeter pri Gorici,
Laze 25a, vstop 27. 6. 1996, vložek
2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kravos Maja, razrešena 27. 6.
1996; direktor Čibej Boris, imenovan 27. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Srg-212342
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00532 z dne 2. 11.
1998 pri subjektu vpisa POLIGALANT, Industrija za predelavo plastičnih mas
p.o., Volčja Draga, sedež: Volčja Draga
42, 5293 Volčja Draga, pod vložno št.
1/00178/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
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membo firme, skrajšane firme, kapital, spremembo ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika, nadzorni svet in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5033543
Firma: POLIGALANT, Industrija za predelavo plastičnih mas d.d.
Skrajšana firma: POLIGALANT d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 258,038.000 SIT
Ustanovitelji: POLIGALANT p.o., Volčja
Draga, izstop 14. 5. 1998; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Dunajska 22,
vstop 14. 5. 1998, vložek 25,804.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 14. 5.
1998, vložek 46,659.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenska razvojna
družba, Ljubljana, Dunajska 160, vstop
14. 5. 1998, vložek 139,152.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; upravičenci iz interne razdelitve, vstopili 14. 5. 1998, vložili
45,077.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili 14. 5. 1998, vložili 1,346.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gregorič Bojan, Nova Gorica, Ledine 2, razrešen 14. 5. 1998 kot v.d. direktorja in imenovan za zastopnika, ki kot začasna uprava
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 2. 11. 1998:
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; 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; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 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; 7260 Dru-
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ge 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; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi odločbe Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo številka
LP 01483/01212-1998/KJ z dne 22. 7.
1998.
Srg-212346
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00522 z dne 4. 11.
1998 pri subjektu vpisa ALPTOURS, Turizem, trgovina, storitve d.o.o., sedež: Mala vas 46, 5230 Bovec, pod vložno št.
1/02548/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vstop in izstop družbenikov, povečanje osnovnega kapitala, spremembo sedeža in spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5650356
Sedež: 5230 Bovec, Trg golobarskih
žrtev 47
Osnovni kapital: 11,685.000 SIT
Ustanovitelji: Kuk Branko, izstop 14. 5.
1998; Stubelj Benjamin, izstop 14. 5.
1998; Posoški aeroklub Tolmin – Letališče
Bovec, Bovec, Brdo 27, vstop 18. 9.
1996, vložek 273.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; AVRIGO Družba za avtobusni promet in turizem d.d., Nova Gorica,
Kidričeva 20, vstop 14. 5. 1998, vložek
9,129.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; INGO, inženiring d.o.o., Nova Gorica,
Solkan, Vojkova 19, vstop 2. 6. 1998, vložek 2,283.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kuk Branko, razrešen 3. 7. 1998;
direktorica Filipič Ada, Šempeter pri Gorici,
Ivana Suliča 16a, imenovana 3. 7. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Srg-212349
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00792 z dne 4. 11.
1998 pod št. vložka 1/03862/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 1337645
Firma: PRIOS, Projektiranje, razvoj, izdelava orodij, d.o.o.
Skrajšana firma: PRIOS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5293 Volčja Draga, Volčja
Draga 30c
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gregorič Vladimir, Volčja
Draga, Volčja Draga 30c, vstop 14. 10.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gregorič Vladimir, imenovan 14. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1998:
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
6521 Finančni zakup (leasing); 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Srg-212351
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00794 z dne 5. 11.
1998 pri subjektu vpisa KMETIJSKO
GOZDARSKA ZADRUGA IDRIJA, zadruga z omejeno odgovornostjo, sedež:
Vojkova 2, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/00059/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5001676
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Golob Ana, razrešena 9. 10.
1998 kot v.d. direktorice; direktorica Golob Ana, Spodnja Idrija, Tolminska c. 38,
imenovana 9. 10. 1998, zastopa zadrugo
brez omejitev.
Srg-212353
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00778 z dne 6. 11.
1998 pri subjektu vpisa VESELI & CO.,
Gradbenštvo, gostinstvo, turizem in
transport d.n.o., sedež: Gregorčičeva ul.
41, 5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/03581/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5938589
Sedež: 5263 Dobravlje, Male žablje 83.
Srg-212354
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00764 z dne 6. 11.
1998 pri subjektu vpisa YDRIA-COM, Trgovina in zastopstvo d.o.o., Idrija, sedež:
Lapajnetova 39, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/03718/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika in poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 1201107
Ustanovitelja: VI-COM D.N.O. VIDMAR
& CO Proizvodnja in trgovina, Idrija, izstop
23. 9. 1998; Vidmar Ivan, Idrija, Kosovelova 10, vstop 23. 9. 1998, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vidmar Borut, Idrija, Kosovelova 10, vstop 22. 12.
1997, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Srg-212355
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00541 z dne 9. 11.
1998 pri subjektu vpisa S.K.M., Storitve in
trgovina d.o.o., sedež: Bilje 48, 5292
Renče, pod vložno št. 1/02087/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5568374
Ustanovitelji: Majcen Slavko, Renče, Bilje 48, vstop 22. 1. 1992, vložek 765.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Majcen Katarina, Renče, Bilje 48, vstop 22. 1. 1992,

vložek 210.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; UDINE PROGRESSI S.R.L., Udine
(Italija), Vicolo Repetella 16, vstop 27. 7.
1998, vložek 525.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Srg-212360
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00816 z dne 13. 11.
1998 pri subjektu vpisa GORICA LEASING
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Trg Edvarda
Kardelja 3, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/01108/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5389739
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Raspor Aleš, razrešen 1. 11. 1998;
direktor Černe Marko, Solkan, Borisa Kalina 50, imenovan 1. 11. 1998, zastopa
družbo brez omejitev, razen pri sklepanju
pogodb, ki presegajo osnovni kapital družbe lahko sklepa le s predhodnim soglasjem
ustanovitelja ali njegovega pooblaščenca.
Srg-212361
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00793 z dne 13. 11.
1998 pri subjektu vpisa KA-TV Zavod za
razvoj kabelsko-satelitskega televizijskega sistema Tolmin, sedež: Tumov
drevored 15, 5220 Tolmin, pod vložno
št. 1/03750/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1194852
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Taljat Albin, razrešen 31. 8. 1998
kot v.d. direktorja, direktor Podobnik Drago, Tolmin, Prekomorskih brigad 8, imenovan 1. 9. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
Srg-212362
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00800 z dne 13. 11.
1998 pri subjektu vpisa NATURTEST, živilska proizvodnja in trgovina d.o.o., Vrtovin, sedež: Vrtovin 71e, 5262 Črniče,
pod vložno št. 1/01161/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, kapitala, ustanoviteljev, zastopnika, spremembo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5405459
Firma: KATEX & COM. d.o.o., trgovina
na drobno in debelo
Skrajšana firma: KATEX & COM. d.o.o.
Sedež: 5262 Črniče, Črniče 79e
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Vodopivec Pavel, izstop
28. 10. 1998; Vodopivec Tatjana, izstop
28. 10. 1998; Kastelic Bruna in Kastelic
Franc, oba Črniče, Črniče 79e, vstopila
28. 10. 1998, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Vodopivec Pavel, razrešen 28. 10.
1998; direktorica Kastelic Bruna, imenovana 28. 10. 1998, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Kastelic Franc, imenovan
28. 10. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
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semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0124 Reja perutnine;
0130 Mešano kmetijstvo; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7030 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, opravlja družba
vse, razen revizijske dejavnosti.
Srg-212363
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00822 z dne 13. 11.
1998 pri subjektu vpisa STANOVANJSKA
ZADRUGA ZIDAR p.o., Vipava, sedež: Goriška cesta 43, 5271 Vipava, pod vložno
št. 1/01019/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sklep sodišča o začetku likvidacije, spremembo firme, skrajšane firme
in zastopnika s temile podatki:
Firma: STANOVANJSKA ZADRUGA ZIDAR p.o., Vipava, v Likvidaciji
Skrajšana firma: SZ ZIDAR p.o., v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Lavrenčič Miran, razrešen 6. 7.
1998 kot v.d. direktorja; likvidacijski upravitelj Čibej Ivo, Ajdovščina, Vipavska c. 12,
imenovan 6. 7. 1998.
Sklep tega sodišča o začetku postopka
likvidacije, opr. št. St 2/98 z dne 6. 7.
1998.
Srg-212364
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00802 z dne 16. 11.
1998 pod št. vložka 1/03863/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 1337653
Firma: WORK EST, Proizvodnja-storitve-trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: WORK EST d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: 5293 Volčja Draga, Volčja
Draga 89b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Staffuzza Denis, Cervignano del Friuli, Via Mons. A. Ramazzoti 65,
vstop 30. 10. 1998, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Staffuzza Denis, imenovan 30. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Saksida Egon, Renče, Bilje 125, imenovan 30. 10. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1998:
2852 Splošna mehanična dela; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 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; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 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; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
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govina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Srg-212365
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00807 z dne 16. 11.
1998 pod št. vložka 1/03864/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 1337700
Firma: MARSIL, Podjetje za turizem in
gostinstvo d.o.o.
Skrajšana firma: MARSIL d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Ledine 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Srdić Marsela, Nova Gorica, Ledine 4, vstop 23. 9. 1998, vložek
210.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Česnik Silvan, Šempeter pri Gorici, Griči
5e, Vrtojba, vstop 23. 9. 1998, vložek
210.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sauitlace Francesco, Rocca di Neto, Via
Botte, vstop 23. 9. 1998, vložek
1,680.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Srdić Marsela, imenovana 23. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev, razen
v primeru, če je vrednost posla večja od
200.000 SIT, ko je za veljavnost posla potrebno predhodno pisno soglasje večinskega družbenika družbe.
Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1998:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 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; 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 Dejav-

Stran

3382 / Št. 49 / 23. 6. 1999

nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 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; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.
Srg-212366
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00813 z dne 16. 11.
1998 pod št. vložka 1/03865/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 1337769
Firma: CERBERUS, Informatika-zastopstva-trženje d.o.o.
Skrajšana firma: DERBERUS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Rada Simonitija 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Hladnik Uroš, Nova Gorica, Rada Simomitija 9, vstop 4. 11. 1998,
vložek 210.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Špacapan Robert, Nova Gorica,
Cankarjeva 13, vstop 4. 11. 1998, vložek
630.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lozej Borut, Solkan, Klementa Juga 10, vstop 4. 11. 1998, vložek 840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; SONORA Agencijske, kulturne in trgovinske dejavnosti
d.o.o., Kostanjevica na Krasu, Vojščica 39,
vstop 4. 11. 1998, vložek 420.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hladnik Uroš, imenovan 4. 11. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1998:
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;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 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,
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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; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 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.; 6024 Cestni tovorni promet; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Srg-212372
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00814 z dne 19. 11.
1998 pri subjektu vpisa FAKULTETA ZA
ZNANOSTI O OKOLJU, School of Environmental Sciences, sedež: Kostanjeviška 16a, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/03539/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5920884
Firma: POLITEHNIKA NOVA GORICA.
Srg-212373
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00832 z dne 20. 11.
1998 pri subjektu vpisa LUCIJA TRGOVINA d.o.o., Trgovsko podjetje, Tovarniška
c. 5, Ajdovščina, sedež: Tovarniška 5,
5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/02574/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5638313
Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1998:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 15120 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 15130
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 15910 Proizvodnja žganih
pijač; 15920 Proizvodnja etilnega alkohola;
15930 Proizvodnja vina iz grozdja; 15940
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 15950
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 15960 Proizvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 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
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in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 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; 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 pi-

Št.

jačami; 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.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
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;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74820 Pakiranje.
Srg-212376
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00838 z dne 24. 11.
1998 pri subjektu vpisa TEHNO-TRADE,
Družba za tehnično-tehnološke storitve d.o.o., Nova Gorica, sedež: Marušičeva 6, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00772/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5337852
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Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1998:
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; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 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; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
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javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Srg-212377
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00839 z dne 24. 11.
1998 pri subjektu vpisa SPIN, Informacijski inženiring d.o.o. Nova Gorica, sedež:
Klementa Juga 7, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/00311/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vstop in izstop družbenika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5289467
Ustanovitelj: Batistič Aleksander, izstop
18. 6. 1998; SPIN Informacijski inženiring
d.o.o. Nova Gorica, Solkan, Klementa Juga
7, vstop 18. 6. 1998, vložek 924.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1998:
2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing);
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Srg-212379
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00799 z dne 25. 11.
1998 pri subjektu vpisa OKROGLICA, Tekstilna tovarna p.o. Volčja Draga, sedež:
Dombrava 1, 5293 Volčja Draga, pod
vložno št. 1/00092/00 vpisalo v sodni re-
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gister tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, skrajšane firme, kapital, spremembo ustanoviteljev, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnikov, člane nadzornega sveta in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5033837
Firma: TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA d.d.
Skrajšana firma: TT OKROGLICA d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 203,602.000 SIT
Ustanovitelji: Občinski ljudski odbor
Šempeter pri Gorici, izstop 28. 7. 1998;
Slovenska razvojna družba d.d., Ljubljana,
Dunajska 160, vstop 28. 7. 1998, vložek
55,217.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad d.d.,
Ljubljana, Gregorčičeva 25, vstop 28. 7.
1998, vložek 20, 360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 28. 7.
1998, vložek 40,695.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci notranjega
odkupa, vstopili 28. 7. 1998, vložili
51,662.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; upravičenci interne razdelitve, vstopili 28. 7. 1998, vložili 35,668.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kete Evgen, Ajdovščina, Bevkova 15,
razrešen 28. 7. 1998 in imenovan za zastopnika, ki zastopa začasno upravo.
Člani nadzornega sveta: Batič Milojka,
Keber Bojana in Harej Sonja, vstopili 28. 7.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1998:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi odločbe Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljubljana, številka LP 01512/01302-1998/NGT
z dne 26. 10. 1998.
Srg-212380
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00528 z dne 25. 11.
1998 pri subjektu vpisa MIMAR, Družba
za proizvodnjo, svetovanje in trženje
d.o.o., Črni vrh 8, sedež: Črni vrh 8,
5274 Črni vrh nad Idrijo, pod vložno št.
1/01488/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme, povečanje osnovnega kapitala, vstop
družbeniika, razširitev dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi z dne 8. 6. 1998
s temile podatki:
Matična št.: 5481007
Firma: MIMAR, Družba za proizvodnjo,
svetovanje in trženje d.o.o.
Skrajšana firma: MIMAR d.o.o.
Osnovni kapital: 20,252.000 SIT

Ustanovitelja: Mikuž Marija, Črni vrh, Črni vrh 8, vstop 29. 8. 1990, vložek
10,126.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mikuž Marko, Črni vrh nad Idrijo, Črni
vrh 8, vstop 8. 6. 1998, vložek 10,126.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1998:
6521 Finančni zakup (leasing).
Srg-212383
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00638 z dne 26. 11.
1998 pri subjektu vpisa RADIO CERKNO V
USTANAVLJANJU, sedež: Platiševa 39,
5282 Cerkno, pod vložno št. 1/00619/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, povečanje kapitala, spremembo ustanovitelja, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5318564
Firma: RADIO CERKNO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,557.000 SIT
Ustanovitelja: Občina Idrija, Idrija, Mestni trg 1, vstop 27. 12. 1989, vložek
778.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Občina Cerkno, Cerkno, Platiševa 9, vstop
1. 2. 1997, vložek 778.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Ivan Seljak, Cerkno, Pot v Strano 1,
razrešen 19. 6. 1998 kot začasni poslovodni organ in imenovan za direktorja.
Člani nadzornega sveta: Kavčič Jurij, vstop 1. 4. 1998; Ferjančič Metka, vstop
18. 12. 1997 in Rupnik Metka, vstop
10. 12. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 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; 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; 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; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
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nje; 7481 Fotografska dejavnost; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Srg-212385
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00818 z dne 27. 11.
1998 pri subjektu vpisa AUTOIMPORT Trgovina in storitve d.o.o. Nova Gorica,
sedež: Prvomajska ulica 37, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/03117/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika in popravo priimka ustanovitelja
s temile podatki:
Matična št.: 5803195
Ustanovitelj: Zanca Riccardo, Pasiani di
Prato, Udine, Via Campoformido 128, vstop 22. 12. 1993, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Zanca Riccardo, Pasian di Prato, Udine, Via Campoformido 128, vstop 20. 10.
1998.
Srg-212387
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00828 z dne 27. 11.
1998 pod št. vložka 1/03867/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 1337777
Firma: SPRINGMAY, Trgovina in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: SPRINGMAY d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5250 Solkan, Matije Doljaka 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Remec Slavko in Remec
Petra, oba Solkan, Matije Doljaka 6, vstopila 13. 11. 1998, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Remec Slavko, imenovan 13. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Remec Petra, imenovana 13. 11.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1998:
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2463
Proizvodnja eteričnih olj; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 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
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drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno

49 / 23. 6. 1999 / Stran 3385
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 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); 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Srg-212389
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00820 z dne 30. 11.
1998 pri subjektu vpisa HOTEL CERKNO,
Gostinsko turistično podjetje d.o.o., sedež: Sedejev trg št. 8, 5282 Cerkno, pod
vložno št. 1/01182/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5408946
Osnovni kapital: 1.303,105.606 SIT
Ustaovitelj: CERTA, Podjetje za upravljanje in investiranje d.d., Cerkno, Ličarjeva 7,
vstop 18. 11. 1992, vložek 1.303,105.606
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1998:
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic.

NOVO MESTO
Rg-300159
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00500 z dne 24. 12.
1998 pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA
TILIA d.d., Novo mesto, delniška družba
zavarovalna družba s popolno odgovornostjo, sedež: Seidlova 5, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/01587/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5063426000
Člani nadzornega sveta: Dichlberger Peter, izstop 15. 11. 1998 ter Jankovič Anton, vstop 18. 11. 1998.
Rg-300160
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00503 z dne 24. 12.
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1998 pri subjektu vpisa NOVOTEHNA, Trgovina in storitve, d.d., sedež: Rozmanova 38, 800 Novo mesto, pod vložno št.
1/00003/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5000122
Sedež: 8000 Novo mesto, Kočevarjeva 7
Člani nadzornega sveta: Vauhnik Viktor,
Klemenc Anica in Škoda Marica, izstopili
11. 12. 1998 ter Vauhnik Viktor, Klemenc
Anica in Škoda Marica, vstopili 11. 12. 1998.
Rg-300164
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00506 z dne 22. 12.
1998 pri subjektu vpisa UNITPLAST d.o.o.,
proizvodnja in storitve, sedež: Grajski trg
15, 8360 Žužemberk, pod vložno št.
1/03909/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenikov in njihovih poslovnih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5956692
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelj: OPUS, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Šemtrupert, izstop
11. 12. 1998; Pust Srečko, Trebnje, Levstikova 17, vstop 13. 12. 1997, vložek
20,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 12. 1998.
Rg-300165
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00491 z dne 24. 12.
1998 pod št. vložka 1/04070/00 vpisalo v
sodniregister tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1358375
Firma: DIREKT, Trgovina, storitve in
posredništvo, d.o.o., Metlika
Skrajšana firma: DIREKT d.o.o., Metlika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8330 Metlika, Naselje Borisa
Kidriča št. 6
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Hadjur Marijan, Črnomelj,
Moša Pijade 2, vstop 20. 11. 1998, vložek
1,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; STATUS, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, Metlika, d.o.o., Metlika, Naselje Borisa Kidriča 6/1, vstop 20. 11.
1998, vložek 1,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hadjur Marijan, imenovan 20. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
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Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 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;
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; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 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; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 20. 11. 1998.
Rg-300168
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00501 z dne 21. 12.
1998 pri subjektu vpisa UNITPLAST d.o.o.,
proizvodnja in storitve, sedež: Grajski trg
15, 8360 Žužemberk, pod vložno št.
1/03909/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in njihovih poslovnih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5956692
Ustanovitelj: OBRTNA ZADRUGA UNITEHNA z.o.o., Trebnje, izstop 4. 9. 1998;
Pust Srečko, Trebnje, Levstikova 17, vstop
13. 12. 1997, vložek 8,227.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-300169
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00484 z dne 21. 12.

1998 pri subjektu vpisa EUROTEK, mednarodni transport in špedicija Trebnje,
d.o.o., sedež: Bič 11, 8213 Veliki Gaber,
pod vložno št. 1/03738/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža s
temile podatki:
Matična št.: 5877822
Ustanovitelja: Matjaž Branko, Veliki Gaber, Bič 14, vstop 11. 9. 1995, vložek
466.095,06 SIT, odgovornsot: ne odgovarja; INVESTICIJSKA DRUŽBA DOUZE
S.A. (S.I.D.), Luxembourg L-1219, Rue Beaumont 24, vstop 30. 7. 1998, vložek
466.095,06 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-300170
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00473 z dne 18. 12.
1998 pri subjektu vpisa PREVENT SPM,
avtomobilske sedežne prevleke d.o.o.,
sedež: Glavna cesta 41, 8233 Mirna, pod
vložno št. 1/02691/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5667178
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Uhan Miran, razrešen 31. 10. 1998;
direktorica Brec Martina, Šentrupert, Slovenska vas 19, imenovana 1. 11. 1998,
kot direktorica-poslovodkinja, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-300173
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00461 z dne 18. 12.
1998 pri subjektu vpisa DEKORPLAST –
kovinoplastika, orodjarstvo in tesarstvo
Šentjernej, d.o.o., sedež: Prvomajska 21,
8310 Šentjernej, pod vložno št.
1/01097/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in zastopnika ter spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5383544
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Golob Darko, Šentjernej, Prvomajska 21, imenovan 25. 11. 1998, kot namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, izbrisana dne 18. 12. 1998:
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov;
proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 454
Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 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; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi 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; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5166 Trgovina na debelo s kme-
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tijskimi 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; 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; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 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;
6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.
Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1998:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01300 Mešano kmetijstvo; 01500 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 14110 Pridobivanje kamnin za
gradbene namene; 14130 Pridobivanje
skrilavcev; 14210 Pridobivanje gramoza in
peska; 14220 Pridobivanje gline in kaolina;
14300 Pridobivanje mineralov za kemijsko
proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil; 14500 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 17300 Plemenitenje tekstilij;
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 18240 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 22110 Izdajanje
knjig; 22150 Drugo založništvo; 22220
Drugo tiskarstvo; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 23200 Proizvodnja naftnih derivatov; 24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 24700
Proizvodnja umetnih vlaken; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 29110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 29120 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 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 splo-
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šno 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; 30010 Proizvodnja pisarniških strojev; 30020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 31100 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 31200
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31300 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 31400 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 31610 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 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; 33100 Proizvodnja medicinske
in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 33300
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 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;
35110 Gradnja in popravilo ladij; 35120
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 35200 Proizvodnja železniških
in drugih tirnih vozil; 35300 Proizvodnja
zračnih in vesoljskih plovil; 35410 Proizvodnja motornih koles; 35420 Proizvodnja koles; 35430 Proizvodnja vozil za invalide;
35500 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36150 Proizvodnja žimnic; 36210 Kovanje kovancev in medalj;
36220 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 36300 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 36400 Proizvodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 36610 Proizvodnja bižuterije;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
37100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 40105 Distribucija
elektrike; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 52740 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
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nov; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55220 Storitve kampov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
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; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72300 Obdelava podatkov; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 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; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74700
Čiščenje stavb; 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.; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92400
Dejavnost tiskovnih agencij; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93030 Druge storitve
za nego telesa; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.600 ne
sme družba opravljati poizvedovalne dejavnosti.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 11. 1998.
Rg-300175
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00505 z dne 18. 12.
1998 pri subjektu vpisa EURO C.A.T.
d.o.o., trgovina, transporti, posredovanja in zastopstva, Novo mesto, sedež:
Ljubljanska c. 27, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/04045/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 1316982
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Mikuž Marjan, razrešen 16. 12.
1998; prokurist Kikić Jeronim, Novo mesto, Ul. Slavka Gruma 88, imenovan 16. 12.
1998.
Rg-300177
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00476 z dne 14. 12.
1998 pod št. vložka 1/04067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe pooblaščenke s temile podatki:
Matična št.: 1357484
Firma: DOLENJKA IZBIRA, družba
pooblaščenka, d.d., Glavni trg 23, Novo
mesto
Skrajšana firma: DOLENJKA IZBIRA –
DP, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 8000 Novo mesto, Glavni
trg 23
Osnovni kapital: 489,993.000 SIT
Ustanovitelji: Ustanovitelji po priloženem
seznamu, vstopili 7. 12. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
predsednik uprave Jakopin Maksimiljan, Novo mesto, Šukljetova 9, imenovan 7. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev; član
uprave Blažič Janez, Novo mesto, Belokranjska cesta 50, imenovan 7. 12. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; član uprave
Jaki Ladislav, Novo mesto, Smolenja vas
11, imenovan 7. 12. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Sočič Mirko –
predsednik, Pungerčič Evgenij, Borsan Jože – namestnik predsednika, Nadu Jože in
Romšek Danica, vsi vstopili 7. 12. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1998:
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; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 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.;
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
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revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 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 G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.12 družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.
Statut delniške družbe DOLENJA IZBIRA – družba pooblaščenka, d.d., Novo mesto, Glavni trg 23 z dne 7. 12. 1998.
Rg-300178
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00513 z dne 24. 12.
1998 pri subjektu vpisa BEGRAD d.d.,
gradbeništvo, trgovina, inženiring, sedež: Zadružna cesta 14, 8340 Črnomelj,
pod vložno št. 1/00311/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5062381
Sedež: 8340 Novo mesto, Kočevarjeva 2.
Rg-300183
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00005 z dne 6. 1.
1999 pri subjektu vpisa KRISTAL, inženiring, proizvodnja in turizem Šentjernej
d.o.o., sedež: Na Gmajno 10, 8310
Šentjernej, pod vložno št. 1/01558/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5465524
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Mikec Denis in Mikec Janja, oba Šentjernej, Na Gmajno 10, vstopila
14. 1. 1991, vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1999:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen 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.; 19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvodnja obutve; 24510
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 37100 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne

inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45430 Oblaganje tal in sten; 45450
Druga zaključna gradbena dela; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52320 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 55230 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;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 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; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje s holding družbami; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93030 Druge
storitve za nego telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 12. 1998.
Rg-300185
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00514 z dne 5. 1.
1999 pri subjektu vpisa BEGRAD NOVO
MESTO, gradbeništvo in inženiring
d.o.o., sedež: Kočevarjeva 2, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/04007/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, povečanje osnovnega kapitala, prokuriste in
spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1252950
Firma: BEGRAD ČRNOMELJ, gradbeništvo, trgovina, inženiring, d.o.o.
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Skrajšana firma: BEGRAD ČRNOMELJ
d.o.o.
Sedež: 8340 Črnomelj, Zadružna cesta 16
Osnovni kapital: 30,000.000 SIT
Ustanovitelj: BEGRAD d.d., gradbeništvo, trgovina, inženiring, Novo mesto, Kočevarjeva 2, vstop 5. 12. 1997, vložek
30,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Muren Branko, Črnomelj, Nova loka
29, imenovan 21. 12. 1998; prokurist Balkovec Franc, Vinica, Zilje 49b, imenovan
21. 12. 1998.
Dejavnsot, vpisana dne 5. 1. 1999:
1421 Pridobivanje gramoza in peska;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 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; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 12. 1998.
Rg-300186
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00524 z dne 5. 1.
1999 pri subjektu vpisa TPV TREVES
SEDEŽI d.o.o., Novo mesto, Podjetje za
proizvodnjo in trženje notranje opreme
za avtomobile, sedež: Kandijska cesta
60, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/03387/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
omejitve pooblastil zastopnika, družbene
pogodbe, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
družbenika in naziva s temile podatki:
Matična št.: 5790298
Firma: TPV JOHNSON CONTROLS,
Podjetje za proizvodnjo in trženje notranje opreme za avtomobile, d.o.o.
Skrajšana firma: TPV JOHNSON CONTROLS d.o.o.

Št.

Ustanovitelji: Tovarna posebnih vozil, Novo mesto d.d., izstop 3. 7. 1996; TPV, trženje in proizvodnja opreme vozil d.d., Novo
mesto, Kandijska cesta 60, vstop 3. 7.
1996, vložek 17,514.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja; TREVES SA, Paris, izstop 22. 12. 1998; JOHNSON CONTROLS
INTERNATIONAL B.V., Rotterdam 3032
AC, Nizozemska, Hofplein 19, vstop
22. 12. 1998, vložek 17,514.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Novak Mitja, Novo mesto, Levstikova
6, razrešen 22. 12. 1998 in ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa družbo z
omejitvami, da mora direktor predhodno od
skupščine pridobiti pisno dovoljenje za sprejemanje aktov in opravljanje dejanj, ki presegajo okvir tekočega upravljanja družbe,
predvsem za: vsakršne investicije katerih
vrednost, pogoji in predmet niso bili predvideni ali odobreni v okviru letnega proračuna, sprejetega na skupščini; odprtje in pogoji poslovanja tekočih računov pri katerikoli banki in Agenciji za plačilni promet; krediti in posojila kakršnegakoli trajanja, najeta
ali odobrena s strani družbe, vsakršna garancija ali poroštvo odobreno s strani družbe, ki niso bila predvidena v letnem programu dela; vsak nakup, odtujevanje ali obremenjevanje sredstev družbe, ki ni predvideno v letnem programu dela; odtujevanje in
prevzemanje pravic intelektualne lastnine;
sklepanje pogodb v zvezi z nakupom delnic
ali poslovnih deležev v tretjih družbah, kot
tudi ustanavljanje hčerinskih družb, podružnic ali drugih subjektov; sprejemanje kolektivnih pogodb ter internih pravilnikov glede
odnosov med družbo in njenimi zaposlenimi, vključno s pravilniki o ustanavljanju in
delovanju komisij; odločanje o sodnih postopkih družbe v zvezi s poravnavo škod, ki
so ji bile povzročene, razen v tekočih komercialnih zadevah ali sporih iz delovnih razmerij, in tistih, ki so v pristojnosti skupščine,
kot je navedeno v čl. 12-7 družbene pogodbe; sklepanje pogodb, katerih trajanje
je enako ali daljše od treh let, razen pogodb
o zaposlitvi.
Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 1999:
34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
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.
Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 12. 1998.
Rg-300187
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00492 z dne 4. 1.
1999 pri subjektu vpisa MERCATOR-KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA
z.o.o., sedež: Cesta 15. brigade 2, 8330
Metlika, pod vložno št. 2/00025/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5129885
Firma: KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA z.o.o.
Skrajšana firma: KZ METLIKA z.o.o
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Rg-300188
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00487 z dne 4. 1.
1999 pri subjektu vpisa MERCATOR
KMETIJSKA ZADRUGA KRKA, kmetijstvo, trgovina, proizvodnja, storitve
z.o.o., Novo mesto, sedež: Rozmanova
ulica 10, 800 Novo mesto, pod vložno št.
2/00005/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
razširitev dejavnosti in spremembo zadružnih pravil s temile podatki:
Matična št.: 5151350
Firma: KMETIJSKA ZADRUGA KRKA,
kmetijstvo, trgovina, proizvodnja, storitve z.o.o.
Skrajšana firma: KZ KRKA z.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1999:
0201 Gozdarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2415 Proizvodnja gnojil in
dušikovih spojin; 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.
Sprememba zadružnih pravil z dne
19. 10. 1998.
Rg-300189
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00435 z dne 31. 12.
1998 pri subjektu vpisa SEK d.o.o., Proizvodnja embalaže, Kanižarica, sedež:
Kanižarica 42, 8340 Črnomelj, pod vložno št. 1/03995/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
z novimi vložki in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1227866
Osnovni kapital: 7,762.110 SIT
Ustanovitelja: SATURNUS EMBALAŽA,
proizvodnja embalaže, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Ob železnici 16, vstop 5. 6. 1997,
vložek 2,736.780 SIT, odgovornost: ne odgovarja; PROLINE, podjetje za vodenje in
razvoj, Črnomelj, d.o.o., Črnomelj, Belokranjska 23, vstop 5. 6. 1997, vložek
5,025.330 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Vpiše se sklep skupščine z dne 25. 9.
1998, da se osnovni kapital družbe od dosedanjega zneska 1,500.000 SIT poveča z
novimi vložki za 6,262.110 SIT tako, da
novi osnovni kapital družbe znaša
7,762.110 SIT.
Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 9. 1998.
Rg-300190
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00396 z dne 29. 12.
1998 pri subjektu vpisa ADRIA CARAVAN,
Tovarna prikolic, Novo mesto d.d. – v
stečaju, sedež: Zagrebška cesta 20,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/01034/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča prekinitev stečajnega postopka,
spremembo firme, skrajšane firme, družbenika in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5284635
Firma: ADRIA CARAVAN, Tovarna prikolic, Novo mesto d.d.
Skrajšana firma: ADRIA CARAVAN Novo mesto d.d.
Ustanovitelj: Industrija motornih vozil IMV
Novo mesto, p.o., izstop 17. 7. 1998; Slovenska razvojna družba d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop 17. 7. 1998, vložek
440,111.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: stečajni upravitelj Pezdirc Janez, razrešen
21. 9. 1998; direktor Tatalovič Savo, Ljubljana, Peričeva ulica 19, imenovan 21. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Pogodba o prodaji oziroma nakupu delnic oziroma pravne osebe ADRIA CARAVAN
Novo mesto d.d. – v stečaju z dne 17. 7.
1998.
Izbriše se zaznamba o začetku stečajnega postopka, vpisana s sklepom tega sodišča opr. št. St 16/95 z dne 2. 10. 1995,
zaradi prodaje pravne osebe, po sklepu tega
sodišča opr. št. St 16/95-276 z dne 6. 7.
1998. Postopek se nadaljuje zoper stečajno maso.

Šmarješke Toplice, sedež: Šmarješke
Toplice 80, 8220 Šmarješke Toplice,
pod vložno št. 1/02251/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5598397
Firma: COMLAN, trženje in servis računalniške opreme d.o.o.
Skrajšana firma: COMLAN d.o.o.
Sedež: 8000 Novo mesto, Ljubljanska c. 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Rangus Slavko, Šmarješke
Toplice, Šmarješke Toplice 80, vstop 23. 3.
1992, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1999:
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti.

Rg-301150
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00031 z dne 28. 1.
1999 pri subjektu vpisa EURO TENEL, tovarna energetske elektronike Novo mesto d.o.o., sedež: Podbevškova ul. 4,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/00805/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5347831
Sedež: 8000 Novo mesto, Podbevškova ul. 15
Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1999:
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 4531 Električne inštalacije; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi, gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-301154
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00436 z dne 22. 1.
1999 pri subjektu vpisa TESNILA, tovarna
industrijskih tesnil in orodij d.o.o., Velika Loka, sedež:Velika Loka, 8212 Velika Loka, pod vložno št. 1/01785/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
deleža s temile podatki:
Matična št.: 5496055
Ustanovitelj: TESNILA INŽENIRING, export-import, d.o.o., Šentrupert – v stečaju,
izstop 9. 9. 1998; DONIT TESNIT, družba
za proizvodnja tesnilnih materialov, d.d.,
Medvode, Cesta komandanta Staneta 38,
vstop 27. 3. 1998, vložek 6,036.135,80
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-301151
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00026 z dne 28. 1.
1999 pri subjektu vpisa COMLAN, trženje
in servis računalniške opreme d.o.o.,

Rg-301155
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00014 z dne 14. 1.
1999 pri subjektu vpisa ISEA, servis-elektronika-avtomatika, Novo mesto, d.o.o.,
sedež: Podbevškova ul. 4, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/01648/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5490740
Sedež: 8000 Novo mesto, Knafelčeva ul. 16.
Rg-301156
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00012 z dne 14. 1.
1999 pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA
TILIA d.d., Novo mesto, delniška zavarovalna družba s popolno odgovornostjo,
sedež: Seidlova 5, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01587/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z vložki s temile podatki:
Matična št.: 5063426000
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Osnovni kapital se je po sklepu skupščine z dne 7. 12. 1998 zaradi izravnave
zmanjšal iz 18,460.000 SIT na 00,00 SIT
in istočasno povečal iz 00,00 SIT na
1,500.000 SIT z izdajo 150.000 delnic druge emisije.
Rg-301158
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00008 z dne 8. 1.
1999 pri subjektu vpisa CD TRADE,
DIZDAREVIĆ & CO, trgovina, zastopstvo,
svetovanje, d.n.o., sedež: Kajuhova ul.
št. 12, 8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/04031/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1262980
Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1999:
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;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah.
Rg-301618
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00007 z dne 11. 2.
1999 pri subjektu vpisa INTEGRAL, Promet, turizem in delavnice d.d., Črnomelj,
sedež: Belokranjska cesta 22, 8340 Črnomelj, pod vložno št. 1/01581/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
statuta s temile podatki:
Matična št.: 5455111
Sprememba statuta z dne 6. 1. 1999.
Rg-301622
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00030 z dne 28. 1.
1999 pri subjektu vpisa GEODET, geodetske meritve in projektiranje, d.o.o., Novo mesto, sedež: Kettejev drevored 7,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/01425/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5432669
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pucelj Alojz, razrešen 31. 12. 1998;
družbenik Šetina Jože Rok, Novo mesto,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Belokranjska cesta 33, razrešen 31. 12.
1998 ter 1. 1. 1999 imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev; zastopnica Auersperger Jožefa, Novo mesto, Muhaber 79, imenovana 1. 1. 1999, opravlja
dela geodetske izvajalke ter zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1999:
51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno 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; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila.
Pri dejavnosti pod šifro 74.120 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

PTUJ
Rg-206445
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00031 z dne 4. 6. 1998 pri
subjektu vpisa REPRIZA, Trgovsko podjetje – blagovna hiša, d.o.o., sedež: Miklošičeva 1, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/01603/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, dejavnosti, družbenikov, poslovnih deležev, naziva družbenika, članov nadzornega sveta in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5035163
Firma: REPRIZA, trgovsko podjetje,
d.o.o.
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 160, vstopila 31. 5. 1995, vložila 6,452.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; POMURSKA ID
2, d.d., Murska Sobota, izstopila 9. 7.
1997; Pomurska investicijska družba, d.d.,
Murska Sobota, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, in Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Ljubljana, izstopili 18. 12. 1997; Simonič Radoslav, Ptuj, Zgornja Hajdina 127,
vstopil 31. 5. 1995, vložil 17,679.000 SIT,
Majcen Nada, Ptuj, Ulica 25. maja 10, vstopila 31. 5. 1995, vložila 275.000 SIT, Mohorko Franc, Ptuj, Skorba 54, vstopil 31. 5.
1995, vložil 270.000 SIT, Selinšek Ljiljana,
Ptuj, Ulica 25. maja 15, vstopila 31. 5.
1995, vložila 254.000 SIT, Toplak Alojz,
Destrnik, Levanjci 35, vstopil 31. 5. 1995,
vložil 299.000 SIT, Fuks Stanislav, Ptuj,
Aškerčeva 8, vstopil 31. 5. 1995, vložil
269.000 SIT, Pernat Marta, Lovrenc na
Dravskem polju, Lovrenc 91a, vstopila

Št.

31. 5. 1995, vložila 265,000 SIT, Korpar
Franc, Podgorci, Cvetkovci 73, vstopil
31. 5. 1995, vložil 343.000 SIT, Zadravec
Vladimir, Ptuj, Kraigherjeva 29, vstopil
31. 5. 1995, vložil 314.000 SIT, Lupinšek
Rudolf, Ptujska gora, Slape 6, vstopil 31. 5.
1995, vložil 333.000 SIT, Rizman Angela,
Maribor, Martinova 12, vstopila 31. 5.
1995, vložila 250.000 SIT, Trap Nada, Limbuš, Cotičeva 11, Pekre, vstopila 31. 5.
1995, vložila 239.000 SIT, in Kirbiš Srečko, Ptuj, Zgornja Hajdina 71, vstopil 24. 12.
1997, vložil 10.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjajo.
Član nadzornega sveta: Vizjak Ivan je izstopil 24. 12. 1997.
Dejavnost, vpisana 4. 6. 1998: 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 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; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 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; 6420 Telekomunikacije; 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; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe z dne 24. 12. 1997.
Rg-211770
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00296 z dne 27. 10. 1998 pri
subujektu vpisa GRADIS, Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj, d.d., sedež: Ormoška 22, 2250 Ptuj, pod vložno št.
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1/02254/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo nadzornega sveta s
temile podatki:
Matična št.: 5075050
Član nadzornega sveta: Toplak Janez,
vstopil 30. 6. 1998; Gregorec Danica, Toplak Ivanka, Arnuš Stanko in Kelenc Davorin, izstopili 30. 6. 1998.
Rg-211783
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00294 z dne 9. 11. 1998 pri
subjektu vpisa FI & BÜ METALIC, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Rogozniška 14, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/03451/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5455324
Dejavnost, vpisana 9. 11. 1998: 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; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe z dne 6. 11. 1997.
Rg-211784
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00132 z dne 10. 11. 1998 pri
subjektu vpisa FI & BÜ METALIC, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Rogozniška 14, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/03451/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5455324
Ustanovitelj: Fišer Silvester, izstopil 5. 3.
1998; ALPENLANDISCHES METALLWERK
BUHL KG, Avstrija, Egerbach 48, Kufstein
Schwoich, vstopil 25. 6. 1992, vložil
74,578.228,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-211785
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00133 z dne 11. 11. 1998 pri
subjektu vpisa FI & BÜ METALIC, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Rogozniška 14, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/03451/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov, zastopnikov, tipa zastopanja in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5455324
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Ustanovitelj: ALPENLANDISCHES METALLWERK BUHL KG, Avstrija, Egerbach
48, Kufstein Schwoich, izstopil 6. 4. 1998;
MONTAVAR, proizvodno, gradbeno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Miklavž
na Dravskem polju, Cesta ob ribniku 41,
vstopil 6. 4. 1998, vložil 74,578.228,80
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Fišer Tanja, Sveta trojica, Zgornja
Senarska 8, ki od 6. 4. 1998 vodi poslovanje družbe in jo zastopa z omejitvijo, da
pri investicijah, ki presegajo vrednost
1,000.000 SIT, potrebuje sklep ustanovitelja, ter Fišer Silvester, Sveta trojica, Zgornja
Senarska 8, razrešen 6. 4. 1998 kot direktor in imenovan za prokurista, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokurist Mladenović Goran, Maribor, Prušnikova ulica 8, imenovan 6. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana 11. 11. 1998: 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; 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.;
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.
Rg-211786
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00283 z dne 12. 11. 1998 pri
subjektu vpisa FI & BÜ METALIC, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Rogozniška 14, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/03451/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5455324
Ustanovitelja: MONTAVAR, proizvodno,
gradbeno, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Miklavž na Dravskem polju, Cesta
ob Ribniku 41, vložil 59,662.583,04 SIT,
in Fišer Silvester, Sveta trojica, Zgornja Senarska 8, vložil 14,915.645,76 SIT – vstopila 6.7. 1998, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-213085
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00291 z dne 26. 11. 1998 pod
št. vložka 1/09585/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1270478
Firma: VETERINARSKA AMBULANTA
KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ, d.o.o.
Skrajšana firma: VETERINARSKA AMBULANTA KK PTUJ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2288 Hajdina, Draženci 10a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
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Ustanovitelj: Kmetijski kombinat Ptuj,
d.d., Ptuj, Muzejski trg 2, vstopil 29. 9.
1998, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Solina Črtomir, Ptuj, Ul. 5. prekomorske 17, imenovan 20. 9. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 11. 1998:
01420 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 51460 Trgovina na debelo
s farmacevtskimi izdelki; 85200 Veterinarstvo.
Rg-213086
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00267 z dne 17. 11. 1998 pri
subjektu vpisa VANESSA, podjetje za
proizvodnjo, izvoz, uvoz, nakup in prodajo, d.o.o., sedež: Skorba 38, 2288
Hajdina, pod vložno št. 1/07093/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov, zastopnikov, dejavnosti in družbene pogodbe ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5702674
Firma: VUK DARINKA, podjetje za gostinstvo, turizem, trgovino in rent a car,
d.o.o.
Skrajšana firma: VUK DARINKA, d.o.o.
Sedež: 2250 Ptuj, Potrčeva 65
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Strelec Slavko in Šijanec
Zdenka, izstopila 14. 11. 1996; Vuk Darinka, Ptuj, Langusova 14a, vstopila 16. 9.
1998, in Vuk Miran, Zavrč, Hrastovec 130,
vstopil 14. 11. 1996, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Strelec Slavko, razrešen 14. 11.
1996; direktorica Vuk Darinka, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokurist Vuk Miran, imenovana 16. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana 17. 11. 1998: 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; 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, gospodinj-

skih 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; 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
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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); 60240 Cestni tovorni promet; 71100
Dajanje avtomobilov 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.
Pri dejavnosti G 51.180 – Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., “razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov”.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe z dne 16. 9. 1998.
Rg-213087
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00078 z dne 3. 12. 1998 pri
subjektu vpisa Mlekarska zadruga Ptuj,
z.o.o., sedež: Rajšpova 18, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 2/00069/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5635896
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zupanič Drago, Ptuj, Gubčeva 7, imenovan 9. 3. 1998, zastopa zadrugo brez
omejitev.
Rg-213088
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00263 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa Mlekarska zadruga Ptuj,

Št.

z.o.o., sedež: Rajšova 18, 2250 Ptuj, pod
vložno št. 2/00069/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5635896
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lah
Jože, razrešen 29. 2. 1996; zastopnik Tacinger Milan, Majšperk, Lešje 30, imenovan 29. 2. 1996, zastopa zadrugo kot njen
predsednik brez omejitev.
Rg-213089
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00137 z dne 3. 12. 1998 pri
subjektu vpisa MERCATOR-ZAŠČITA, proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Rogozniška cesta 14, 2250 Ptuj, pod vložno št. 1/09403/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, naziva družbenika, poslovnih deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5880742
Ustanovitelji: MERCATOR SVS, d.d.,
Ptuj, Rogozniška cesta 8, izstopil 20. 4.
1998; Traper Milena, Videm pri Ptuju, Pobrežje 133a, vložila 138.600 SIT, Zemljak
Ana, Videm pri Ptuju 3h, vložila 48.300 SIT,
Šeruga Mirko, Ptuj, Kokolova ulica 18, vložil 138.600 SIT, Bauman Lidija, Ptuj, Kraigherjeva ulica 24, vložila 105.000 SIT, Bolcar Ivanka, Ptuj, Spuhlja 13, vložila 105.000
SIT, Flajsinger Smiljana, Ptuj, Ul. 5. prekomorske brigade 14, vložila 60.900 SIT, Frištravec Lidija, Ptuj, Rogozniška cesta 21,
vložila 42.000 SIT, Moran Veronika, Ptuj,
Rimska ploščad 17, vložila 27.300 SIT, Radolič Majda, Markovci, Nova vas pri Markovcih 12, vložila 27.300 SIT, Vugrinec Valerija, Kidričevo, Čučkova ulica 5, vložila
25.200 SIT, Bewardi Jasmina, Miklavž na
Dravskem polju, Krčkova ulica 6, vložila
29.400 SIT, Golob Štefka, Ptuj, Brstje 29b,
vložila 21.000 SIT, Klep Marjana, Ptuj, Zagrebška cesta 58, vložila 21.000 SIT, Novak Marjeta, Ptuj, Gerečja vas 22, vložila
21.000 SIT, Strelec Ana, Ptuj, Grajena 13a,
vložila 21.000 SIT, Gojkovič Majda, Ptuj,
Slovenja vas 32, vložila 21.000 SIT, Toplak
Dragica, Ptuj, Grajena 29a, vložila 21.000
SIT, Kmetec Sabina, Ptuj, Ulica Žetalskega
Jožeta 9, vložila 33.600 SIT, Gojčič Marija,
Ptuj, Vičava 57, vložila 33.600 SIT, Fric
Ida, Ptuj, Ulica 14. divizije 10, vložila
69.300 SIT, in Tement Roman, Videm pri
Ptuju, Pobrežje 96, vložil 1,089.900 SIT –
vstopili 20. 4. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe z dne 20. 4. 1998.
Rg-213090
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00078 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ZELENIK, hidravlika in
strojništvo, d.o.o., sedež: Markovci 67d,
2281 Markovci, pod vložno št.
1/01994/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5362695
Dejavnost, vpisana 2. 12. 1998: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2953 Proizvodnja
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strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene.
Rg-213091
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00168 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa KRI & ZA, živinozdravniška
ambulanta, d.o.o., sedež: Jurovci 1b,
2284 Videm pri Ptuju, pod vložno št.
1/09468/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5907756
Ustanovitelji: Križanec Franc, Majšperk,
Sestrže 26, Zavratnik Danijel, Spodnji Leskovec 10a, in Vindiš Zavratnik Zdenka,
Spodnji Leskovec 10a, ki so vstopili 27. 6.
1995, ter Kozoderc Martin, Lovrenc na
Dravskem polju, Župečja vas 58, in Blagovič Vladimir, Ptuj, Volkmerjeva 30, ki sta
vstopila 3. 6. 1997 – vložili po 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Kozoderc Martin, imenovan 3. 6.
1997.
Rg-213093
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00085 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa KMETIJSTVO KK, d.o.o.,
sedež: Muzejski trg 2, 2250 Ptuj, pod
vložno št. 1/09073/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5828490
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rola Štefan, razrešen 1. 3. 1997;
direktor Šerona Stanko, Ptuj, Spolenakova
3, imenovan 1. 3. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-213095
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00089 z dne 8. 12. 1998 pri
subjektu vpisa DRANIC, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Skorba 54, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/07226/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev in zastopnikov ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5694019
Ustanovitelja: Simonič Radoslav, izstopil
21. 4. 1997; Mohorko Franc in Mohorko
Marija, oba iz Hajdine, Skorba 54, vstopila
27. 12. 1994, vložila po 752.150 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Simonič Radoslav, razrešen 21. 4.
1997; prokuristka Mohorko Marija, imenovana 21. 4. 1997.
Dejavnost, vpisana 8. 12. 1998: 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
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Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 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;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 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; 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; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 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; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 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 barva-
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mi, 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; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 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; 60240
Cestni tovorni promet; 63120 Skladiščenje; 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; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov;
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; 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; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74700 Čiščenje stavb; 93030
Druge storitve za nego telesa.
Pri dejavnosti G 51.180 – Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n. “razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti J
67.130 – Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, “samo menjalnice in zastavljalnice”; pri dejavnosti K 74.120
– Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje pa “razen revizijske dejavnosti”.
Rg-213096
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00286 z dne 8. 12. 1998 pri
subjektu vpisa SAM, podjetje za marketing, inženiring in posredništvo, d.o.o.,
sedež: Ulica Jožefe Lackove 23, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/05199/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, poslovnega deleža, družbenikov, zastopnikov in družbene pogodbe
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5659361
Osnovni kapital: 11,626.155 SIT
Ustanovitelja: Čokl Anton, Ptuj, Ulica Jožefe Lackove 23, vstopil 4. 2. 1992, vložil
8,818.438,50 SIT, in Levstik Lolita, Ptuj,
Volkmerjeva cesta 5, vstopila 10. 10. 1997,
vložila 2,807.716,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Levstik Lolita, imenovana 10. 10.
1997.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1998: 17110
Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 17120 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 17130 Priprava in
predenje česanke iz vlaken volnenega tipa;
17140 Priprava in predenje vlaken lanenega tipa; 17150 Sukanje in priprava naravne
svile ter sukanje in teksturiranje sintetične
ali umetne filamentne preje; 17160 Proizvodnja šivalnih sukancev; 17170 Priprava
in predenje drugih tekstilnih vlaken; 17210
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikanke; 17230 Tkanje preje tipa volnene česanke; 17240 Tkanje preje tipa svile; 17250 Tkanje druge
tekstilne preje; 17300 Plemenitenje tekstilij; 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; 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 embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 21110 Proizvodnja vlaknin; 21120 Proizvodnja papirja in kartona;
21210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže;
21220 Proizvodnja gospodinjskih higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 21230
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 21240 Proizvodnja tapet; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 25110 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila; 25120 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 25210 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 27100
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 27210 Proizvodnja litoželeznih cevi; 27220 Proizvodnja jeklenih cevi;
27310 Hladno vlečenje; 27320 Hladno valjanje ozkega traku; 27330 Hladno profiliranje; 27340 Vlečenje žice; 27350 Druga
primarna predelava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 27410
Proizvodnja plemenitih kovin; 27420 Proizvodnja aluminija; 27430 Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 27440 Proizvodnja bakra; 27450 Proizvodnja drugih neželeznih
kovin; 27510 Litje železa; 27520 Litje jekla; 27530 Litje lahkih kovin; 27540 Litje
drugih neželeznih kovin; 28110 Proizvod-
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nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega
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.; 29110 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
29120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
29130 Proizvodnja pip in ventilov; 29140
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 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; 29710 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 30010 Proizvodnja pisarniških strojev; 30020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 31100
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 31400 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
31610 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 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; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 33500 Proizvodnja ur; 34300
Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 35500 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 36220 Proizvod-
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nja nakita in podobnih izdelkov; 36400 Proizvodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 36610
Proizvodnja bižuterije; 36620 Proizvodnja
metel in krtač; 36630 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 37100 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
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.; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 6321 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; 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 dru-
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gih 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; 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;
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.;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti K 74.120 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje “razen opravljanja revizijske dejavnosti”.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe z dne 10. 10. 1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Budja Jože, Ormož, Ptujska cesta
20, ki od 16. 7. 1997 zastopa družbo z
omejitvijo, da sklepa posojilne pogodbe,
kreditne pogodbe, garancijske pogodbe,
poroštvene pogodbe, pogodbe o nakupu,
prodaji ali obremenitvi nepremičnin, zakupne pogodbe, najemne pogodbe, leasing pogodbe, kooperacijske pogodbe, pogodbe
o vlaganju sredstev, pogodbe o zaposlitvi
delavcev in njihove spremembe glede plač
in drugih obveznosti delodajalca, pogodbe
o nakupu in prodaji osnovnih sredstev ter
vse druge pravne posle v vrednosti nad
100.000 SIT samo s predhodnim pisnim
soglasjem prokurista Josefa Rommlerja, in
prokurist Josef Rommler, Laichingen, Vor
Eichhalde 5, imenovan 29. 1. 1997, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 12. 1998:
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 60240 Cestni
tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-213098
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00310 z dne 9. 12. 1998 pri
subjektu vpisa KOMUNALNO PODJETJE
ORMOŽ, d.d., sedež: Kerenčičev trg 11,
2270 Ormož, pod vložno št. 1/00211/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova družbe s temile podatki:
Matična št.: 5073049
Sedež: 2270 Ormož, Hardek 21c.

Rg-213104
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00098 z dne 17. 12. 1998 pri
subjektu vpisa TAMES, podjetje za trgovino, inženiring in storitve, d.o.o., sedež:
Ormoška 14, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/01270/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
poslovnih deležev in dejavnosti ter čistopis
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5312523
Osnovni kapital: 182,335.000 SIT
Ustanovitelja: Šegula Franc in Šegula Danica, oba iz Dornave 110, vstopila 26. 12.
1989, vložila po 91,167.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 17. 12. 1998:
60240 Cestni tovorni promet.
Vpiše se čistopis družbene pogodbe z
dne 23. 3. 1998.

Rg-213101
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00209 z dne 14. 12. 1998 pri
subjektu vpisa PUMMO, proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Kolodvorska cesta 7,
2270 Ormož, pod vložno št. 1/07273/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5690692
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Budja Jože, razrešen 1. 8. 1997;
direktorica Juričinec Biserka, Ormož, Dr.
Kelemine 3, imenovana 1. 8. 1997, zastopa družbo skupaj s prokuristom.
Rg-213102
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00186 z dne 11. 12. 1998 pri
subjektu vpisa PUMMO, proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Ljutomerska 38a,
2270 Ormož, pod vložno št. 1/07273/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova družbe, zastopnika, omejitev pooblastil zastopnika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5690692
Sedež: 2270 Ormož, Kolodvorska
cesta 7

Rg-213105
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00326 z dne 17. 12. 1998 pri
subjektu vpisa MERCATOR-SVS, trgovina,
storitve, d.d., sedež: Rogozniška cesta
8, 2250 Ptuj, pod vložno št. 1/00774/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo omejitev pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5181836
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Brodnjak Stanislav, Ptuj, Ul. Jožefe
Lackove 36, imenovan 23. 6. 1995, od
17. 12. 1998 pa zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-213106
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00295 z dne 17. 12. 1998 pri

subjektu vpisa DELE, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Slovenja vas 24a, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/08251/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi d.o.o. s
temile podatki:
Matična št.: 5863139
Dejavnost, vpisana 17. 12. 1998:
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
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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.; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti G 51.180 – Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n. “razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov”.
Vpiše se čistopis akta o ustanovitvi d.o.o.
z dne 15. 10. 1998.

Št.

Rg-213107
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00196 z dne 21. 12. 1998 pri
subjektu vpisa Zavod za varstvo in delovno usposabljanje mladine dr. Marijana
Borštnarja, p.o., sedež: Dornava 1, 2252
Dornava, pod vložno št. 1/00649/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje zavoda v javni socialnovarstveni zavod, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, tipa zastopanja in družbenikov ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5050596
Firma: ZAVOD ZA VARSTVO IN USPOSABLJANJE DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA
Skrajšana firma: ZAVOD DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2252 Dornava, Dornava 128
Ustanoviteljica: Izvršni svet Ljudske
skupščine LRS, Ljubljana, izstopil 27. 5.
1993; Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20, vstopila 27. 5. 1993,
odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rosić Milenko, Ptuj, Wilhelmova ulica 4, razrešen 23. 10. 1995 kot ravnatelj in imenovan
za direktorja, ki zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 12. 1998:
85313 Dejavnost socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov.
Rg-213108
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00314 z dne 21. 12. 1998 pod
št. vložka 1/09603/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1278002
Firma: DREST, trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: DREST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Ob Dravi 4a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: D-ING, podjetje za trgovino, storitve in gradbeništvo, d.o.o., Maribor, Vodole 9b, vložil 1,029.000 SIT, in
Stocker Josef, Grosslobming, Blumengasse 7, vložil 1,071.000 SIT – vstopila
20. 10. 1998, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Šilec Jože, Maribor, Vodole 9b, in
direktor Stocker Josef, ki zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 20. 10. 1998.
Dejavnost, vpisana 21. 12. 1998:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
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45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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; 52481 Trgovina na
drobno s športno 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; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 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; 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; 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.
Rg-213109
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00071 z dne 21. 12. 1998 pri
subjektu vpisa VICTOR, podjetje za storitve, inženiring, proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., sedež: Strnišče 6, 2325 Kidričevo, pod vložno št. 1/06082/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5857147
Ustanoviteljica: Forbici Vlado, izstopil
24. 2. 1998; Forbici Marjana, Kidričevo Strnišče 6, I. poslovni delež v višini 778.000
SIT vložila 17. 3. 1992, II. poslovni delež v
višini 778.000 SIT vložila 24. 2. 1998, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 21. 12. 1998: 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

Stran

3398 / Št. 49 / 23. 6. 1999

Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 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; 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 materia-
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lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi 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; 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; 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;
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; 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 eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 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;
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.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti G 51.18 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n. “razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti J 67.13
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, “samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic”; pri dejavnosti K 74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje “razen revizijske dejavnosti”.
Rg-213110
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00092 z dne 17. 12. 1998 pod
št. vložka 1/05540/03 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 563725004
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Firma: ORTRADE, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Kerenčičev trg 3, Ormož, Podružnica Trgovina Sadje – zelenjava Ormož
Skrajšana firma: ORTRADE, d.o.o., Podružnica Trgovina Sadje – zelenjava Ormož
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2270 Ormož, Kerenčičev
trg 8
Ustanovitelj: ORTRADE, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Ormož, Kerenčičev trg 3, vstopil 20. 3.
1998, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kumer Marjan, Štrigova, Prhovec 11,
imenovan 20. 3. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 17. 12. 1998:
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih.
Rg-213111
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00093 z dne 21. 12. 1998 pod
št. vložka 1/05540/04 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 5634725005
Firma: ORTRADE, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o, Kerenčičev trg 3, Ormož, Podružnica Orplast Središče ob Dravi
Skrajšana firma: ORTRADE, d.o.o., Podružnica Orplast Središče ob Dravi
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2277 Središče ob Dravi, Partizanska cesta 12a
Ustanovitelj: ORTRADE, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Ormož, Kerenčičev trg 3, vstopil 20. 3.
1998, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kumer Marjan, Štrigova, Prhovec 11,
imenovan 20. 3. 1998, zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 12. 1998:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega;
15130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 15310 Predelava in
konzerviranje krompirja; 15330 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 36400
Proizvodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51310 Trgovina na debelo s

Št.

sadjem in vrtninami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51700 Druga trgovina na debelo;
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; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 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;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 74820 Pakiranje.
Rg-300734
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00346 z dne 24. 12. 1998 pri
subjektu vpisa TALUM B, družba za upravljanje d.d., sedež: Tovarniška cesta 10,
2325 Kidričevo, pod vložno št.
1/09599/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 1324047
Osnovni kapital: 244,148.000 SIT
Vpiše se sklep skupščine z dne 10. 12.
1998, da se osnovni kapital z novimi vložki
poveča za 239,359.000 SIT.
Rg-300735
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00161 z dne 6. 1. 1999 pri
subjektu vpisa BELKOS, podjetje za trgovino in storitve d.o.o., sedež: Vošnjakova
9, 2250 Ptuj, pod vložno št. 1/02730/00
vpisalo v sodni egister tega sodišča spremembo sedeža, zastopnikov, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5423139
Sedež: 2250 Ptuj, Rajšpova 18
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Belšak Milena, Gorišnica, Gorišnica 58, razrešena 3. 6. 1997 in imenovana
za prokuristko; prokurist Kostevc Miran, Gorišnica, Gorišnica 58, razrešen 3. 6. 1997
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Kostevc Dušan, razrešen 3. 6. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1999:
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 4521 Splošna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
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posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo
s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 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; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 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; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-300736
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00275 z dne 6. 1. 1999 pri
subjektu vpisa PETTY, proizvodnja, transport, trgovina, uvoz in izvoz d.o.o., sedež: Trgovišče 39, 2274 Velika Nedelja,
pod vložno št. 1/04602/00 vpisalo v sodni
egister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in čistopis družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5669260
Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1999:
22220 Drugo tiskarstvo; 28400 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28512 Druga površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 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; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
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no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
60220 Storitve taksistov; 60240 Cestni tovorni promet; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210 Finančni zakup (leasing); 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
9003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90005 Druge storitve javne higiene; 93030
Druge storitve za nego telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Vpiše se čistopis družbene pogodbe z
dne 20. 9. 1997.
Rg-300737
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00311 z dne 7. 1. 1999 pri
subjektu vpisa PETTY, proizvodnja, transport, trgovina, uvoz in izvoz d.o.o., sedež: Trgovišče 39, 2274 Velika Nedelja,
pod vložno št. 1/04602/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, poslovnega deleža in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5669260
Osnovni kapital: 27,519.486 SIT
Ustanovitelj: Geiger Markus, Avstrija,
Celovec-Klagenfurt, vstop 26. 11. 1997,
vložek 8,625.336 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Vpiše se čistopis družbene pogodbe z
dne 26. 11. 1997.
Rg-300738
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00334 z dne 6. 1. 1999 pod št.
vložka 1/09607/00 vpisalo v sodni egister
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1357522
Firma: HESSOL & ESSOL, podjetje za
trgovino in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: HESSOL & ESSOL
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Miklošičeva ulica 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Štegar Edvard, Ptuj,
Orešje 162, vstop 25. 5. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mrkalj Rade, Karlovac, Antuna Gustava
Matoša 31, vstop 25. 5. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Štegar Edvard, imenovan 25. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Mrkalj Rade, imenovan 25. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1999:
11200 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč; 22210 Tiskanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
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datno 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; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 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; 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; 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.; 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; 60240
Cestni tovorni promet; 63120 Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 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; 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; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki.
Pri dejavnosti pod šifro J 67.130 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom “samo menjalnice in zastavljalnice”.
Rg-300739
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00060 z dne 7. 1. 1999 pri
subjektu vpisa CHIPTRONIC, invalidsko
podjetje za servisne storitve, proizvodnjo in trgovino d.o.o., sedež: Aškerčeva
1, 2250 Ptuj, pod vložno št. 1/02615/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5405106
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Firma: CHIPTRONIC – REHA CENTER,
invalidsko podjetje za servisne storitve,
proizvodnjo in trgovino d.o.o.
Skrajšana firma: CHIPTRONIC – REHA
center d.o.o.
Sedež: 2250 Ptuj, Jadranska 17
Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo;
01420 Storitve za živinorejo, razen 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;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 1711 Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken lanenega tipa;
1715 Sukanje in priprava naravne svile ter
sukanje in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje
drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje preje
bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa
volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa
volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa
svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
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niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464
Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465
Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken;
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega
stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2652
Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
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voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvodnja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 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; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
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3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 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; 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
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s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost

cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 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; 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; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
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voj 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; 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; 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; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki; 85322 Dejavnost
invalidskih organizacij; 85325 Dejavnost invalidskih podjetij; 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; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512
Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost muzejev; 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; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 – Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom “od tega samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic”; pri dejavnosti pod
šifro K 74.12 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje “razen revizijske dejavnosti”.
Rg-300740
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00338 z dne 6. 1. 1999 pod št.
vložka 1/09608/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1357638
Firma: GERI, trgovina in storitve d.o.o.

Št.

Skrajšana firma: GERI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Volkmerjeva 55
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gerjovič Ivan, Ptuj, Volkmerjeva 55, vstop 17. 12. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gerjovič Ivan, imenovan 17. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1999:
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; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-300742
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00216 z dne 12. 1. 1999 pri
subjektu vpisa MODMED, podjetje za
zdravstveno dejavnost d.o.o., sedež:
Aškerčeva 1, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/06486/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5658055
Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1999
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 63300 Storitve poto-
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valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93030 Druge storitve za
nego telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 – Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n. “razen posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov”.
Rg-300743
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00344 z dne 18. 1. 1999 pod
št. vložka 1/09610/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1357611
Firma: EMERŠIČ, podjetje za trženje
in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: EMERŠIČ d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2272 Gorišnica, Formin 15a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Emeršič Dušan, Gorišnica,
Formin 15a, vstop 19. 11. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Emeršič Dušan, imenovan 19. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 1999:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01210 Reja govedi; 01300
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 15410 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 15420 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 15930 Proizvodnja vina iz grozdja; 25210 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 26660
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 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; 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; 50500 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
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cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 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;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 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.; 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 Pri-
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prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje “razen opravljanja revizijske dejavnosti”.
Rg-300744
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00341 z dne 18. 1. 1999 pod
vložno št. 1/09609/00 vpisalo v sodni egister tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1357921
Firma: ZERIK, trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.
Skrajšana firma: ZERIK d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Cankarjeva 16
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanoviteljica: Kališnik Zdenka, Ptuj,
Rogaška cesta 20, vstop 26. 11. 1998,
vložek 2,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kališnik Zdenka, imenovana
26. 11. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 1999:
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; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51160 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 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; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52740 Druga popravila,
d.n.; 60240 Cestni tovorni promet.
Rg-300745
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00135 z dne 19. 1. 1999 pri
subjektu vpisa PAAM – AUTO, podjetje za

prodajo avtomobilov, avtomateriala,
marketing avto Zavrč d.o.o., sedež: Zavrč 7a, 2283 Zavrč, pod vložno št.
1/04244/00 vpisalo v sodni egister tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
poslovnih deležev in čistopis družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5510686
Osnovni kapital: 27,266.000 SIT
Ustanovitelja: Furjan Iris, Cirkulane, Cirkulane 34b, vstop 28. 8. 1991, vložek
13,360.340 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Furjan Robert, Zavrč, Zavrč 7a, vstop
25. 5. 1994, vložek 13,905.660 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Vpiše se čistopis družbene pogodbe z
dne 22. 4. 1998.
Rg-300747
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00156 z dne 21. 1. 1999 pri
subjektu vpisa SEKA, trgovina na debelo
in drobno d.o.o., sedež: Dravinjski vrh
3a, 2284 Videm pri Ptuju, pod vložno št.
1/02184/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov, dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5372577
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Seka Uroš, Videm pri Ptuju, Dravinjski
vrh 3a, imenovan 11. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1999:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 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
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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 vrt-

Št.

narsko 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; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71402 Dejavnost videotek; 74700
Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
95000 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 – Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov d.n. “razen posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov”.
Vpiše se čistopis akta o ustanovitvi z dne
11. 5. 1998.
Rg-301582
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00132 z dne 26. 1. 1999 pod
vložno št. 1/09612/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža,
družbenikov, poslovnih deležev, zastopnikov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in prenos iz Okrožnega
sodišča Maribor s temile podatki:
Matična št.: 5599679
Firma: BWC – HOTEL & TRAVEL CONSULTING, turistično, gostinsko in projektantsko podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: BWC – HOTEL &
TRAVEL CONSULTING d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Cvetkov trg 4
Osnovni kapital: 2,584.051 SIT
Ustanovitelja: Černčič Marija, izstop
7. 5. 1997; Černčič Lagerwall Sonja, Spodnji Duplek, Zgornji Duplek 63b, vstop 20. 1.
1992, vložek 1,292.025,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Wennerholm Bernth,
Stockholm, Hantverkargatan 40, vstop
22. 1. 1992, vložek 1,292.025,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Černčič Lagerwall Sonja, imenovana 22. 1. 1992, zastopa družbo brez
omejitev; direktor Wennerholm Bernth, imenovan 7. 5. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 1999:
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230

49 / 23. 6. 1999 / Stran 3405
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 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 de-
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belo 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; 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 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; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70100 Po-
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slovanje 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; 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;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92720 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 –
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov d.n. “razen posredntva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro J 67.130 – Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
“samo zastavljalnice in menjalnice”.
Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču Maribor in
sicer kot BWC – HOTEL & TRAVEL CONSULTING d.o.o., Zgornji Duplek 63b,
Spodnji Duplek, pod reg. št. Rg
1/5493-00.
Rg-301585
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00339 z dne 28. 1. 1999 pod
št. vložka 1/09614/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1357972
Firma: IVA SOUVENIR, trgovske, posrednike in zastopniške storitve d.o.o.
Skrajšana firma: IVA SOUVENIR d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Trstenjakova 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Krajnc Ivana, Ptuj, Ob
Grajeni 11, vstop 9. 12. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Krajnc Ivana, imenovana 9. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1999:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 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; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51390 Nes-

pecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51650 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo; 52240 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60220
Storitve taksistov; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila.
Pri dejavnosti pod šifro 74.120 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje “razen revizijske
dejavnosti”.
Rg-301592
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00164 z dne 2. 2. 1999 pri
subjektu vpisa URSA MAJUR, trgovina in
proizvodnja d.o.o., sedež: Vrazova 4,
2270 Ormož, pod vložno št. 1/08267/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, zastopnikov, družbene pogodbe in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5765048
Ustanovitelja: Urbančič Vojteh, izstop
12. 5. 1998; Sahornik Henrik, Muta, Ob
potoku 47, vstop 10. 5. 1993, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bokša Jožefa, Ormož, Ptujska 12b, vstop 4. 1. 1994, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sahornik Henrik, imenovan 21. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direktor Urbančič Vojteh, razrešen 12. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1999:
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28520
Splošna mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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 na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
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;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
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Dejavnost restavracij in gostiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe z dne 12. 5. 1998.
Rg-301595
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00152 z dne 2. 2. 1999 pri
subjektu vpisa RBA TRADE, trgovina, gostinstvo, storitve, posredništvo, proizvodnja d.o.o., sedež: Slekovčeva 8,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/03936/00
vpisalo v sodni egister tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5513553

Št.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1999:
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; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
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opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
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; 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; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.

Vsebina

Sodni register
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj

3349
3349
3365
3374
3385
3391
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ZAKON O PRAVDNEM
POSTOPKU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Lojzeta Udeta in stvarnim kazalom
dr. Aleša Galiča
Kaj ima marseljeza skupnega s prvim zakonom o pravdnem postopku, ki ga je sprejel slovenski
parlament? Združuje ju 14. julij. Ko bodo v Franciji na državni praznik prepevali svojo himno, bo
v Sloveniji začel veljati zakon o pravdnem postopku.
Zakon z obširnimi uvodnimi pojasnili profesorja ljubljanske pravne fakultete in ustavnega sodnika
dr. Lojzeta Udeta in podrobnim stvarnim kazalom asistenta te fakultete dr. Aleša Galiča bo založba
Uradni list RS izdala v prvi polovici junija.
Cena 4410 SIT broširana izdaja
4935 SIT vezana izdaja

10487
10495

N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 061/125 14 18
S tem nepreklicno naročam

q ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU

štev. broširanih izd.

štev. vezanih izd.

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Davčna številka naročnika
Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig
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