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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-402039
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06629 z dne 1. 2. 1999 pri subjektu
vpisa SELF, trgovsko, storitveno in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Kvedrova 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15138/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, deleža in tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5572479
Osnovni kapital: 1,594.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Jože, Ljubljana, Kve-

drova 10, vstop 23. 12. 1991, vložek
1,594.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Božič Jože, razrešen 28. 4. 1994
kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-402049
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02710 z dne 4. 2. 1999 pri subjektu
vpisa SI-CAR, avtošola in servisno pod-
jetje, d.o.o., Litija, Graška cesta 2, Litija,
sedež: Graška c. 2, 1270 Litija, pod vlož-
no št. 1/09592/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, za-
stopnikov in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5438772
Ustanovitelja: Svetič Ivan, izstop 11. 5.

1998; Svetič Peter, Litija, Graška c. 2, vs-
top 11. 5. 1998, vložek 1,383.881,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Svetič Damjan,
Trbovlje, Savinjska cesta 9a, vstop 11. 5.
1998, vložek 1,383.881,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Svetič Ivan, razrešen 11. 5. 1998;
direktor Svetič Peter, imenovan 11. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Svetič Damjan, imenovan 11. 5.
1998, kot namestnik direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 5. 1998.

Rg-402050
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03390 z dne 18. 2. 1999 pri subjektu
vpisa URŠIČ & KROKAR, storitve, d.n.o.,
Ig, Brest 45, sedež: Brest 45, 1292 Ig,
pod vložno št. 1/25742/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5847559
Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1999:

5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-402052
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05418 z dne 11. 2. 1999 pri subjektu
vpisa STUDIO MARKETING J. WALTER
THOMPSON INTERNATIONAL, marke-
tinška agencija, d.o.o., sedež: Vojkova
74, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07416/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5385644
Sedež: 1000 Ljubljana, Dravska uli-

ca 10.

Rg-402058
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07235 z dne 4. 2. 1999 pod št. vložka
1/31528/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 13539993
Firma: FILTEC, filtracijske tehnologi-

je, svetovanje in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: FILTEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Prušnikova 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Ferić Davorin, Zagreb, VIII

Vrbnik 33a, vstop 8. 12. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Ferić Davorin, imenovan 8. 12. 1998;
prokurist Tomić Zoran, Zagreb, Mirka Dea-
novića 24, imenovan 8. 12. 1998; direktor
Tomić Dražen, Ljubljana, Prušnikova 6, ime-
novan 8. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1999:
2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2624
Proizvodnja druge tehnične keramike; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2852
Splošna mehanična dela; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3330 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
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opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-402059
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07257 z dne 18. 2. 1999 pri subjektu
vpisa KRESTO, proizvodnja in trgovina s
kmetijskimi proizvodi, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Zvonarska 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29249/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1194291
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Sesardić Nikša, razrešen 11. 12.
1997; prokurist Bertagnoli Josef, Herzo-
genburg, Wielandstal 16, imenovan 11. 12.
1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 12. 1997.

Rg-402064
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00253 z dne 29. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31508/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1363590
Firma: COMTECH, Računalniški inže-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 78
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Nose Boris, Kamnik, Vrh-

polje pri Kamniku 86, vstop 18. 1. 1999,
vložek 2,100.000 SIT odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nose Boris, imenovan 18. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1999:
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 29240 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 30020 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 36500 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 45500 Daja-
nje 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; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi 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; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51610 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52720 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
52740 Druga popravila, d.n.; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63120 Skladiščenje;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92512 Dejavnost arhivov;
95000 Zasebna gospodinjstva z zaposle-
nim osebjem.

Rg-402065
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00446 z dne 4. 2. 1999 pri subjektu
vpisa ALVA COMMERCE podjetje za tr-
govino na debelo in drobno, d.o.o., se-
dež: Hrenova 8, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20210/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5674549
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Glažar Vlado, razrešen 4. 1. 1999;
zastopnik Vončina Alojz, Ljubljana, Hrenova
8, razrešen 4. 1. 1999 in ponovno imeno-
van za zastopnika.

Rg-402069
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00526 z dne 16. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31563/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1380656
Firma: JUNGLE, podjetje za trgovino

in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: JUNGLE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Neubergerje-

va ulica 24
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Igličar Janez, Dol pri Ljub-

ljani, Zaboršt pri Dolu 27, vložek 525.000
SIT, Kovačič Tomaž, Ljubljana, Kumrovška
ulica 9, vložek 525.000 SIT, Šlemič To-
maž, Ljubljana, Neubergerjeva ulica 24, vlo-
žek 525.000 SIT, Eržen Paulino, Ljubljana,
Škofova ulica 1, vložek 525.000 SIT, vsto-
pili 28. 1. 1999, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šlemič Tomaž, imenovan 28. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1999:
1710 Priprava in predenje tekstilnih vla-
ken; 1720 Tkanje tekstilij; 1730 Plemeni-
tenje tekstilij; 1740 Proizivodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615
Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje kovan-
cev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glas-
bil; 36300 Proizvodnja glasbil; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja 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
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in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo 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 izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-

stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no 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 pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-

na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 5522 Dejav-
nost kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55231 Dejavnost otroških leto-
višč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz, 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkra-
jevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6030 Cevovodni transport; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7011 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
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lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja in tehnologije; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73103 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju kmetijstva in so-
rodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju medi-
cine; 7320 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju družboslovja in hu-
manistike; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 De-
javnost holdingov; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.60 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje se lahko oprav-
lja samo “varovanje”.

Rg-402073
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00192 z dne 19. 3. 1999 pri subjektu
vpisa NIANSA, jezikovna šola Domžale,
sedež: Cesta talcev 4, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/06669/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5370949
Firma: NIANSA, zavod za jezikovno

izobraževanje
Skrajšana firma: NIANSA TRZIN
Sedež: 1236 Trzin, IOC, Trzin, Pe-

ske 8a.

Rg-402075
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00745 z dne 2. 4. 1999 pri subjektu
vpisa KIK, Kemijska industrija Kamnik,
d.d., sedež: Fužine 9, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/00806/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5043247
Član nadzornega sveta: Percl Gerhard,

izstop 29. 1. 1999.

Rg-402080
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01318 z dne 7. 4. 1999 pri subjektu
vpisa KTL, NAVITA EMBALAŽA, d.o.o.,
Ljubljana, Letališka c. 30, sedež: Leta-
liška c. 30, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06440/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5039789
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kunstelj Miha, razrešen 30. 9. 1998
kot v.d. direktorja družbe; direktor Pregelj
Štefan, Ljubljana, Tugomerjeva 20, imeno-
van 1. 10. 1998.

Rg-402085
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00541 z dne 9. 4. 1999 pri subjektu
vpisa INŠTITUT ZA DEMOKRACIJO, se-
dež: Prešernov trg 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/31108/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža in naslova ustanovitelja s temile po-
datki:

Matična št.: 1314327
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva 18
Ustanovitelj: Šturm Lovro, Ljubljana, Šte-

fanova 6, vstop 1. 7. 1998, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-402092
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06951 z dne 13. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa DANIEL INTERNACIONAL, in-
ženiring, marketing in šport, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Bežigrad 12, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13053/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova sedeža in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5505607
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 179
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mušič Nikolaj Boleslav, razrešen
17. 10. 1997.

Rg-402093
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19084 z dne 13. 4. 1999 pri subjektu
vpisa ALPI, d.o.o., trgovina in zastopstva
Ljubljana, sedež: Celovška 34, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12859/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapi-
tala, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5507413
Osnovni kapital: 1,566.700 SIT
Ustanovitelji: Zupančič Alojz, Ljubljana-

Šentvid, Pot ilegalcev 5, vstop 1. 7. 1991,
vložek 788.050,10 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Possamai Vittorio, Conegliano,
Italija, Via A. Croce 71, vstop 17. 10. 1991,
vložek 274.407,50 SIT, odgovornost: ne

odgovarja; Possamai Mario, Conegliano, Ita-
lija, Via Asiogo 2, vstop 17. 10. 1991, vlo-
žek 274.407,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Razboršek Edvard, Slovenj Gradec,
Stari trg 342, vstop 1. 7. 1991, vložek
199.754,25 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Likovič Angela, Ljubljana, N. Polje, C.
VII/123, vstop 1. 7. 1991, vložek
10.026,88 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Adam Pavel, Ljubljana, Celovška 123, vs-
top 1. 7. 1991, vložek 10.026,88 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Lukšič Andrej,
Ljubljana, Hubadova 15, vstop 1. 7. 1991,
vložek 10.026,88 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Osterman Eleonora, izstop 11. 11.
1996; Kušar Vincencij, izstop 11. 11.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 13. 4. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki.

Rg-402095
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18286 z dne 14. 4. 1999 pri subjektu
vpisa INFOSTAN, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Zaloška
cesta 99, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12551/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev, zastopni-
ka in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5517133
Firma: MILJAKOVIĆ IN PARTNER, IN-

FOSTAN, Podjetje za poslovanje z ne-
premičninami, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MILJAKOVIĆ in part-
ner, INFOSTAN, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Miljaković Radiša, Ljublja-
na-Polje, Novo Polje, C. I, št. 48, izstop
14. 4. 1999; Miljaković Radiša, Ljubljana,
Zaloška c. 218c, vstop 14. 4. 1999, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Vahčič Mateja, Ljubljana Ziherlova ul. 8, vs-
top 18. 7. 1996, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stražar Iztok, razrešen 18. 7. 1996;
družbenik Miljaković Radiša, imenovan
30. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Rg-402097
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00521 z dne 14. 4. 1999 pri subjektu
vpisa LOOK OSTERMAN IN DRUŽBENIK,
design, storitve in trgovina, d.n.o., se-
dež: Dolenjska cesta 53, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/29052/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.n.o. v d.o.o., spremembo firme, naslo-
va sedeža, ustanoviteljev, osnovni kapital,
spremembo zastopnikov in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 1124676
Firma: LOOK DTP STUDIO, design,

storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: LOOK DTP STUDIO,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Prušnikova

55
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Osterman Jurij, Ljubljana,

Ul. borcev za severno mejo 44, izstop iz
d.n.o. in vstop v d.o.o. 14. 4. 1999, vložek
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pivec Boštjan, Ljubljana, Zakotnikova 7, iz-
stop iz d.n.o. in vstop v d.o.o. 14. 4. 1999,
vložek 700.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Šijanec Ivan, Nova Gorica, Ajševi-
ca 35, vstop 27. 1. 1999, vložek 700.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Osterman Jurij, razrešen 27. 1.
1999; zastopnik Pivec Boštjan, razrešen

27. 1. 1999; direktor Šijanec Ivan, imeno-
van 27. 1. 1999, zastopa in predstavlja
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1999:
6023 Drug kopenski potniški promet.

Rg-402103
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00605 z dne 16. 4. 1999 pri subjektu
vpisa KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRU-
GA KOČEVJE, z.o.o., Mozelj 16, 1330
Kočevje, sedež: Mozelj 16, 1330 Kočev-
je, pod vložno št. 1/19774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova sedeža, zastopnikov in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5660360
Firma: KMETIJSKO GOZDARSKA ZA-

DRUGA KOČEVJE, z.o.o., Kočevje
Sedež: 1330 Kočevje, Roška c. 64
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Krajec Miro, razrešen 27. 3. 1995;
zastopnik Hobič Jože, Kočevje, Nemška
Loka 1, imenovan 27. 3. 1995, zastopa za-
drugo kot predsednik zadruge brez omeji-
tev; zastopnica Goršič Marija, Kočevje,
Knežja lipa 1, imenovana 27.3. 1995, za-
stopa zadrugo kot namestnica predsednika
zadruge brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja go-
vedi; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul
in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130
Mešano kmetijstvo; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za ži-
vinorejo, razen veterinarskih storitev; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1531 Predelava in konzer-
viranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo.

Rg-402108
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00958 z dne 16. 4. 1999 pri subjektu
vpisa ITACA, marketinške storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Vojkova 74, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20163/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5673631
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 50.

Rg-402112
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01542 z dne 16. 4. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31824/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev zadruge s temile po-
datki:

Matična št.: 1387987
Firma: OBRTNA ZADRUGA UNIVER-

ZAL KOČEVJE, zadruga z omejeno od-
govornostjo

Skrajšana firma: UNIVERZAL
KOČEVJE, z.o.o.

Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1330 Kočevje, Kidričeva 6a
Ustanovitelji: Strle Branko, Kočevje, Ki-

dričeva ulica 9, vložek 50.000 SIT, Maržić
Damir, Kočevje, Seškova ulica 8, vložek
50.000 SIT, Štemberger Franc, Stara Cer-
kev, Koblarji 13, vložek 50.000 SIT, Papež
Roman, Kočevje, Turjaško naselje 4, vlo-
žek 50.000 SIT, vstopili 18. 3. 1999, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štemberger Franc, Stara Cerkev,
Koblarji 13, imenovan 18. 3. 1999, zasto-
pa zadrugo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2666 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7470 Čišče-
nje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-402113
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01771 z dne 16. 4. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31827/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev zavoda s temile po-
datki:

Matična št.: 1404571
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Firma: ZAVOD GMAJNA, Zavod za
ohranitev podeželja

Skrajšana firma: Zavod GMAJNA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1353 Borovnica, Padež 4
Ustanovitelj: Debevec Marko, Borovni-

ca, Padež 4, vstop 31. 3. 1999, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Debevec Marko, imenovan 31. 3.
1999, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74831 Prevajanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih re-
zervatov.

Rg-402125
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01026 z dne 12. 4. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31790/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1381369
Firma: REZAR, proizvodnja in trgovi-

na, k.d.
Skrajšana firma: REZAR, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1292 Ig, Staje 8
Ustanovitelja: Rezar Janez, Naklo, Stra-

hinj 108, vstop 26. 2. 1999, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Mlakar
Damjan, Škofja Loka, Suška cesta 49, vs-
top 26. 2. 1999, vložek 10.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja do  višine nevplačanega
vložka.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Rezar Janez, imenovan 26. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1999:
1552 Proizvodnja sladoleda; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5227 Trgovina na drobno

v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brze na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-402128
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01037 z dne 9. 4. 1999 pri subjektu
vpisa BIO – HIRON, d.o.o., Zagreb, Ul.
hrvatskog proljeća 38, PRED-
STAVNIŠTVO BIO – HIRON, Ljubljana, se-
dež: Župančičeva 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24945/01 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5823951
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Novak Vedrana, razrešena 25. 2.
1999.

Rg-402132
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01057 z dne 15. 4. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31814/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1381474
Firma: SENI – BEŠIĆ & CO., Storitve-

no in trgovsko podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: SENI – BEŠIĆ & CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratovševa

ploščad 5
Ustanovitelja: Bešić Sead, Prijedor, Ko-

zarac-Dera 22, vstop 7. 12. 1998, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Bešić Zorica, Prijedor, M. Popovića 8, vs-
top 7. 12. 1998, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Bešić Sead, imenovan 7. 12. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Bešić Zorica, imenovana 7. 12. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1999:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 17720 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 18100 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 18210 Proizvodnja delovnih
oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 18230 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 18300 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 19200
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 20100 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa;

20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvod-
nja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 21210
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 21220 Pro-
izvodnja gospodinjskih higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 21230 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 21250
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdaja-
nje časopisov; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220 Dru-
go tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dode-
lava; 22240 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 25130 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 25210 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 26120
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
26150 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov;
26210 Proizvodnja gospodinjske in okra-
sne keramike; 26700 Obdelava naravnega
kamna; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28120 Proizvod-
nja kovinskega stavnega pohištva; 28210
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje; 28300
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 28400 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s ko-
vino; 28520 Splošna mehanična dela;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 28630 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 28730 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 28740 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 36110 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 36140 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 36220 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 36300
Proizvodnja glasbil; 36400 Proizvodnja
športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 36610 Proizvod-
nja bižuterije; 36620 Proizvodnja metel in
krtač; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
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45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 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, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkronimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na 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; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Dru-
ga popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hote-
lov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60220 Dejavnost taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 61100 Pomorski
promet; 61200 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74300

Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa.

Rg-402133
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01058 z dne 15. 4. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31818/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1387553
Firma: KG 2000, trgovina, proizvod-

nja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KG 2000, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1218 Komenda, Gora pri Ko-

mendi 17c
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Gaberc Martin in Erazem

Metka, oba Komenda, Gora pri Komendi
17c, vstopila 22. 1. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gaberc Martin, imenovan 23. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Erazem Metka, imenovana 23. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1999:
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na 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, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
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na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-

vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hote-
lov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turi-
stičnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60220 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-402146
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01653 z dne 6. 4. 1999 pri subjektu
vpisa TENDE, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih
proizvodov, storitve, marketing, zunanja
trgovina, gostinstvo, turizem,.., sedež:
Petkova 35, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15964/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5571120
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Donša Franci, Ljubljana, Jakčeva
36, imenovan 31. 3. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-402254
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01652 z dne 2. 4. 1999 pri subjektu
vpisa EDIL, proizvodnja, svetovanje in raz-
voj, d.o.o., Ljubljana, Igriška 3, sedež:
Igriška 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05418/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 17901/94 – za-
radi imena ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5400325
Ustanoviteljica: Hribar Milič Adriana,

Ljubljana, Igriška 3, vstop 13. 3. 1990, vlo-
žek 1,507.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-402260
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01835 z dne 4. 5. 1999 pod št. vložka
1/31868/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1413627
Firma: PULSAR TRADE, trgovina in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PULSAR TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1211 Ljubljana-Šmartno, Ro-

censka ulica 43
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Tomšič Mitjan, Ljubljana-

Šmartno, Rocenska ulica 43, vstop 2. 4.
1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Tomšič Mitjan, imenovan 2. 4. 1999;
zastopnik Gerovac Marjan, Ljubljana-Šmart-
no, Pločanska ulica 19, imenovan 2. 4.
1999, zastopa družbo kot namestnik direk-
torja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 45210 Splošna gradbena dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 51120 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
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vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74831 Prevajanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-402263
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01003 z dne 1. 4. 1999 pri subjektu
vpisa NAMA, Trgovsko podjetje, d.d.,
Ljubljana, sedež: Tomšičeva 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00837/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pripojitev
družb: NAMA VELEBLAGOVNICA RAVNE
NA KOROŠKEM, NAMA VELEBLAGOVNI-
CA ŠKOFJA LOKA, NAMA VELEBLAGOV-
NICA SLOVENJ GRADEC, s temile podatki:

Matična št.: 5024811
Pripojitev družb: NAMA VELEBLAGOV-

NICA RAVNE NA KOROŠKEM, trgovsko
podjetje, d.o.o., (vpisana pri Okrožnem so-
dišču Slovenj Gradec, pod. vl. št.
1/4292/00), NAMA VELEBLAGOVNICA, tr-
govsko podjetje Škofja Loka, d.o.o., (vpisa-
na pri Okrožnem sodišču Kranj, pod vl. št.
1/2619/00), NAMA VELEBLAGOVNICA
SLOVENJ GRADEC, trgovsko podjetje,
d.o.o., (vpisana pri Okrožnem sodišču Slo-
venj Gradec, pod vl. št. 1/4293/00), na
podlagi pogodbe o pripojitvi z dne 1. 10.
1998 in sklepu skupščine z dne 30. 7.
1998.

Rg-402267
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00498 z dne 16. 2. 1999 pri subjektu
vpisa MIKONA, Podjetje za gradbeništvo
in investicije, d.o.o., Ljubljana, Slomško-
va ulica 6, sedež: Slomškova ulica 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17114/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5292140
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Iskra Zdenko, razrešen 1. 2. 1999,
zastopa družbo brze omejitev; direktorica
Tepeš Marta, Ljubljana, Pegamova ulica 6,
imenovana 2. 2. 1999.

Rg-402268
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00497 z dne 16. 2. 1999 pri subjektu
vpisa MAYGUT, podjetje za gradbeništvo
in investicije, d.o.o., Ljubljana, Slomško-
va ulica 6, sedež: Slomškova ulica 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11107/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5460115
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Iskra Zdenko, razrešen 1. 2. 1999;
direktorica Tepeš Marta, Ljubljana, Pega-
mova ulica 6, imenovana 2. 2. 1999.

Rg-402269
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00421 z dne 24. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31592/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1380427
Firma: PEUGEOT, Podjetje za distri-

bucijo avtomobilov, d.o.o.
Skrajšana firma: PEUGEOT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Nazorjeva 6
Osnovni kapital: 143,000.000 SIT
Ustanovitelj: AUTOMOBILES PEUGEOT,

SOCIETE ANONYME, Paris, 75, Avenue de
la Grande Armee, vstop 22. 1. 1999, vlo-
žek 143,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: ge-
neralna direktorica Butara Melita, Ljubljana,
Mala Čolnarska 9b, imenovana 22. 1.
1999, zastopa družbo samo skupaj s pro-
kuristom; prokurist Richard Didier Claude
Andrej, Pierrefonds, 1 Avenue du Rocher,
imenovan 22. 1. 1999; prokurist Jaouen
Pierre-Brice Georges, Boulogne-Billan-
court, 32 Rude du Fief, imenovan 29. 1.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem.

Rg-402274
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00385 z dne 22. 2. 1999 pri subjektu
vpisa OMNIA INŽINIRING, d.o.o., Podjet-
je za storitve, sedež: Pot do šole 2a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29381/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.. 1195859
Sedež: 1000 Ljubljana, Krožna pot 6.

Rg-402275
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00376 z dne 12. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31542/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1363816
Firma: ALMIAN – TERČIČ, družba za

poslovno svetovanje, k.d.
Skrajšana firma: ALMIAN – TERČIČ,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1215 Medvode, Verje 4a
Ustanovitelja: Terčič Alenka, Medvode,

Verje 4a, vstop 4. 1. 1999, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Simčič
Milan, Ljubljana, Ažbetova 4a, vstop 4. 1.

1999, vložek 5.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Terčič Alenka, imenovana 4. 1.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1999:
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-402277
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00194 z dne 1. 2. 1999 pri subjektu
vpisa NAMA, Trgovsko podjetje, d.d.,
Ljubljana, sedež: Tomšičeva 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00837/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pripojitev
družbe NAMA, trgovsko podjetje velebla-
govnica VELENJE, d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5024811
Pripojitev družbe NAMA, trgovsko pod-

jetje veleblagovnica Velenje, d.o.o.
(1/3121/00, vpisana pri Okrožnem sodišču
Celje) na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 1. 10. 1998.

Rg-402278
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00160 z dne 18. 1. 1999 pri subjektu
vpisa SAVOY INTERNATIONAL, Družba za
storitve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tržaška 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21474/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5844614
Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 1999:

01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01210 Reja govedi; 01220 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 01420 Sto-
ritve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 1. 1999.

Rg-402283
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07194 z dne 14. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31458/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1353918
Firma: I & M POŽAR, avtovleka in av-

tousluge, d.n.o., Dobrova
Skrajšana firma: I & M POŽAR, d.n.o.,

Dobrova
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1356 Dobrova pri Ljubljani,

Emila Adamiča 51
Ustanovitelja: Požar Iztok, Dobrova, Emi-

la Adamiča 51, vstop 8. 12. 1998, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem,
in Požar Marija, Dobrova, Emila Adamiča
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51, vstop 8. 12. 1998, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Požar Iztok, imenovan 8. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1999:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Rg-402287
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07176 z dne 21. 1. 1999 pri subjektu
vpisa COMBIT, družba za računalniški in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, Pilonova 47,
sedež: Pilonova 47, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/17902/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, naslov sedeža, osnovnega
kapitala, ustanoviteljev, zastopnika, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5647037
Firma: COMBIT, družba za računal-

niški inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: COMBIT, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 118
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Skubic Aleš, izstop 4. 12.

1998; ASTEC d.o.o., izstop 4. 12. 1998;
Ambrožič Miroslav, Kranj, Pot v Bitnje 78,
vstop 4. 12. 1998, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Skubic Marko,
Ljubljana, Krivec 3, vstop 4. 12. 1998, vlo-
žek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Skubic Aleš, razrešen 4. 12. 1998;
direktor Ambrožič Miroslav, imenovan
4. 12. 1998; direktor Skubic Marko, ime-
novan 4. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1999:
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74202

Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 12. 1998.

Rg-402288
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/07166 z dne 1. 2. 1999 pri subjektu
vpisa COMLAND, računalniški inženiring,
d.o.o., Štrekljeva 8, Ljubljana, sedež:
Štrekljeva 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10324/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja, dele-
ža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5507570
Ustanovitelj: Novaković Aleksander, iz-

stop 9. 12. 1998; Pogačnik Tomaž, Ljub-
ljana, Velnarjeva 8, vstop 12. 12. 1990,
vložek 1,759.912 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Novaković Aleksander, razrešen
9. 12. 1998.

Rg-402289
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07160 z dne 1. 2. 1999 pod št. vložka
1/31509/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353888
Firma: MODULING, družba za grad-

njo, montažo in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: MODULING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Bandel Silvan, Ljubljana,

Ziherlova 6, vstop 8. 12. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Murn Zlatko, Ljubljana, Štefanova 8, vstop
8. 12. 1998, vložek 1,050.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bandel Silvan, imenovan 8. 12.
1998, direktor Murn Zlatko, imenovan
8. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 1999:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;

52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-402291
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07141 z dne 1. 2. 1999 pri subjektu
vpisa GRADMONT, d.o.o., gradbeništvo
in trgovina, sedež: Tivolska 30, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28793/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, zastopnika in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5985978
Sedež: 1000 Ljubljana, Vošnjakova 5
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelji: Potokar Edita, Ljubljana,

Rusjanov trg 3, vstop 15. 11. 1996, vložek
1,078.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Murdžoski Lazo, Ohrid, Bogomilska 60, vs-
top 15. 11. 1996, vložek 1,078.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dauti Aliosman,
Tetovo, Nikola Tesla 22, vstop 15. 11.
1996, vložek 22.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Murdžoski Dejan, Ohrid, Sate-
ska 2, vstop 13. 11. 1998, vložek 22.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Potokar Edita, razrešena 13. 11.
1998 ter 15. 11. 1998 imenovana za pro-
kuristko; zastopnik Murdžoski Lazo, razre-
šen 13. 11. 1998 in imenovan za direktor-
ja; zastopnik Murdžoski Dejan, Ohrid, Sate-
ska 2, imenovan 13. 11. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 11. 1998.

Rg-402292
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07140 z dne 18 .1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31467/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1353870
Firma: TISA MODA, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: TISA MODA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kongresni

trg 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Marinšek Metka, Kranj,

Kidričeva cesta 47a, vstop 23. 3. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Marinšek Metka, imenovana
23. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 1999:
17110 Priprava in predenje vlaken bom-
bažnega tipa; 17120 Priprava in predenje
mikanke iz vlaken volnenega tipa; 17130
Priprava in predenje česanke iz vlaken vol-
nenega tipa; 17140 Priprava in predenje
vlaken lanenega tipa; 17150 Sukanje in
priprava naravne svile ter sukanje in tek-
sturiranje sintetične ali umetne filamentne
preje; 17160 Proizvodnja šivalnih sukan-
cev; 17170 Priprava in predenje drugih
tekstilnih vlaken; 17210 Tkanje preje bom-
bažnega tipa; 17220 Tkanje preje tipa vol-
nene mikanke; 17230 Tkanje preje tipa
volnene česanke; 17240 Tkanje preje tipa
svile; 17250 Tkanje druge tekstilne preje;
17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17510 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 17530 Proizvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 18210 Proizvodnja delovnih obla-
čil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 19200 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 19300 Proizvodnja obutve; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z obla-
čili 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 drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74150 Upravljanje s holding družba-
mi; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74400 Ekonomsko propa-
giranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-402294
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07136 z dne 21. 1. 1999 pri subjektu
vpisa DRAKSLER IN ZUPAN, d.n.o., trgo-
vina in storitve, Ljubljana, Kneza Koclja
20, sedež: Kneza Koclja 20, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12583/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5498767
Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1999:

6022 Storitve taksistov.
Sprememba družbene pogodbe z dne

23. 12. 1998.

Rg-402296
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07134 z dne 1. 2. 1999 pod št. vložka
1/31517/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353837
Firma: DAR-DEKOR, d.o.o., trgovina,

storitve, in proizvodnja
Skrajšana firma: DAR-DEKOR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno do-

govornostjo
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,

Kapalniška pot 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Bobnar Darja, Brezovica

pri Ljubljani, Kapalniška pot 2, vstop 24. 9.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bobnar Darja, imenovana 24. 9.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 1999:
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarnih obliki; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28512 Druga površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-

cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-402298
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07122 z dne 15. 1. 1999 pri subjektu
vpisa MT & DRUŽBENIKI, revizijska druž-
ba, d.o.o., Ljubljana, sedež: Komenske-
ga 14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27422/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me, naslova sedeža, spremembo naslova
ustanovitelja in zastopnika, spremembo de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5932360
Firma: MT & DRUŽBENIKI, nepremič-

nine, d.o.o.
Skrajšana firma: MT & DRUŽBENIKI,

d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Vilharjeva 27
Ustanovitelj: Trebše Matjaž, Ljubljana,

Peričeva ulica 11, vstop 5. 12. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Trebše Matjaž, imenovan 5. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 15. 1. 1999:
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1999:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 12. 1998.

Rg-402302
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07105 z dne 6. 1. 1999 pri subjektu
vpisa TEHNO – MM, inženiring, d.o.o.,
sedež: Snojeva ul. 8, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/30839/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1305387
Sedež: 1000 Ljubljana, Krivec 5.

Rg-404894
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03232 z dne 5. 7. 1999 pri subjektu
vpisa PLUTAL, Industrija zapiralne em-
balaže, d.d., Ljubljana, sedež: Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00197/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
sklep o povečanju osnovnega kapitala in
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5036135
Osnovni kapital: 2.411,698.000 SIT
Vpiše se sklep po notarskem zapisniku

SV 591/99, da se osnovni kapital poveča z
novimi vložki na 2.411,698.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 10. 6. 1999.

Rg-404895
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03033 z dne 6. 7. 1999 pri subjektu
vpisa ATRIK, družba za proizvodnjo ko-
munalne opreme, d.d., sedež: Litijska
261, 1261 Ljubljana-Dobrunje, pod vlož-
no št. 1/06104/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o.
ter spremembo firme in ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5015499
Firma: ATRIK, družba za proizvodnjo

komunalne opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: ATRIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Sloven-
ski odškodninski sklad, Sklad Republike
Slovenije za razvoj, udeleženci interne raz-
delitve, udeleženci notranjega odkupa in
RIKO HOLDING (v stečaju), izstopili 6. 7.
1999; Anžič Marjan, Ljubljana, Šaranoviče-
va ulica 11, vložil 186.000 SIT, Avtotehna,
zastopanje, trgovina, izvoz, uvoz, servis in
proizvodnja, d.d., Ljubljana, Celovška c.
175, vložila 87,798.000 SIT, Bela Rudi,
Ljubljana Polje, Polje, Cesta XXII/27e, vlo-

žil 120.000 SIT, Bitenc Jože, Ljubljana Do-
brunje, Cesta II. grupe odredov, vložil
191.000 SIT, Bocqillon Tatjana, Ljubljana,
Setnikarjeva 7, vložila 197.000 SIT, Borak
Brane, Ljubljana Dobrunje, Sadinja vas 63,
vložil 206.000 SIT, Černe Ana, Ljubljana
Dobrunje, Pot heroja Trtnika 6, vložila
174.000 SIT, Ferfolja Marina, Ljubljana,
Bratovševa ploščad 29, vložila 31.000 SIT,
Grubač Vladimir, Domžale, Ljubljanska 88,
vložil 249.000 SIT, Guček Marko, Ljubljana
Dobrunje, Pot v podgorje 29a, vložil
167.000 SIT, Jager Anton, Škofljica, Sred-
njevaška 65, vložil 220.000 SIT, Jager Dra-
go, Škofljica, Orle 15, vložil 173.000 SIT,
Jelovčan Ciril, Ljubljana, Hošiminhova 9,
vložil 128.000 SIT, Jere Gregor, Ljubljana,
Dobrunje, Novo naselje 5b, vložil 171.000
SIT, Kamnik Ivan, Ljubljana, Celovška 122,
vložil 359.000 SIT, Kastelic Milan, Ivančna
Gorica, Ljubljanska 30, vložil 165.000 SIT,
Kastelic Samo, Zagorje ob Savi, Levstikova
ulica 20, vložil 168.000 SIT, Kavčič Dušan,
Ljubljana Dobrunje, Sostrska 10a, vložil
154.000 SIT, Klement Roman, Ljubljana
Dobrunje, Pot v dolino 33, vložil 237.000
SIT, Kopriva Zdenko, Škofljica, Zalog pri
Škofljici 18, vložil 10,536.000 SIT, Košir
Elvira, Ljubljana, Bratovševa ploščad, 29,
vložila 32.000 SIT, Košir Sebastjan, Ljublja-
na, Bratovševa pločad 29, vložil 31.000
SIT, Lekič Mladen, Ljubljana, Maroltova 2,
vložil 100.000 SIT, Levec Janez, Ljubljana
Dobrunje, Pot v dolino 7a, vložil 175.000
SIT, Lipold Marjan, Ljubljana, Prešernova
2, vložil 203.000 SIT, Perko Mirko, Ljublja-
na, Kunaverjeva 7, vložil 160.000 SIT, Pe-
terca Boris, Ljubljana Dobrunje, Cesta
13. julija 64a, vložil 234.000 SIT, Petrovčič
Janez, Škofljica, Orle 35, vložil 217.000
SIT, Pirc Marinka, Ljubljana, Ulica borcev
za severno mejo 78, vložila 189.000 SIT,
Pirnat Magda, Škofljica, Primičeva 38, vlo-
žila 157.000 SIT, Povše Gregor, Ljubljana
Dobrunje, Aličeva 20, vložil 106.000 SIT,
Prepeluh Anton, Ljubljana Dobrunje, Do-
brunjska 36b, vložil 178.000 SIT, Prutina
Ešref, Ljubljana, Klopčičeva 2, vložil
168.000 SIT, Pucihar Božo, Ljubljana, Gor-
tanova 6, vložil 148.000 SIT, Rigler Tomaž,
Ljubljana Dobrunje, Dobrunjska cesta 38,
vložil 167.000 SIT, Rojšek Silvo, Ljubljana
Dobrunje, Gobarska pot 8, vložil 241.000
SIT, Sahatlič Nutrija, Ljubljana, Leninov trg
2, vložil 186.000 SIT, Selan Branko, Ljub-
ljana Dobrunje, Cesta II. grupe odredov 28,
vložil 181.000 SIT, Skubi Marjan, Dol pri
Ljubljani, Dol 12a, vložil 114.000 SIT, Šteh
Aleš, Litija, Graška cesta 20, vložil 169.000
SIT, Trkov Janez, Ljubljana Dobrunje, So-
strska 38b, vložil 223.000 SIT, Trošelj Du-
šan, Ljubljana, Krivec 3, vložil 28.000 SIT,
in Vujin Branislav, Ljubljana, Brilejeva 6, vlo-
žil 314.000 SIT – vstopili 6. 7. 1999, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Rg-404897
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03281 z dne 6. 7. 1999 pri subjektu
vpisa IKOM TRADE, družba za trgovino,
d.o.o., Grosuplje, Kosovelova 2, sedež:
Kosovelova 2, 1290 Grosuplje, pod vlož-
no št. 1/27210/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane

firme, družbenikov in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5928451
Firma: IKOM TRADE, družba za trgovi-

no, d.o.o.
Skrajšana firma: IKOM TRADE, d.o.o.
Ustanovitelj: Koščak Zvonko, izstopil

16. 6. 1999; Koščak Marjan, Grosuplje,
Ponova vas 59b, vstopil 8. 12. 1995, vložil
1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 6. 1999.

Rg-404899
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03401 z dne 7. 7. 1999 pod št. vložka
1/32104/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča družbo pooblaščenko s temile po-
datki:

Matična št.: 1422901
Firma: KONA, Družba pooblaščenka,

d.d.
Skrajšana firma: KONA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: družba pooblaščenka
Sedež: 1240 Kamnik, Ekslerjeva 8
Osnovni kapital: 337,814.000 SIT
Ustanovitelji: delničarji po priloženem

seznamu, vstopili 5. 5. 1999, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Breznik Stanislav, Stahovica, Župa-
nje njive 31b, imenovan 5. 5. 1999.

Člani nadzornega sveta: Bremšak Bran-
ko – predsednik, Lombergar Jožko in Tonin
Terezija, vstopili 5. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1999: 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost
holdingov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-404900
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02897 z dne 8. 7. 1999 pri subjektu
vpisa AKTIVA AVANT I, Pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., Ljubljana, sedež:
Dunajska 156 – WTC, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26079/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5893879
Osnovni kapital: 7.813,674.000 SIT.

Rg-404909
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03317 z dne 14. 7. 1999 pri subjektu
vpisa SAPONIA-COMMERCE, podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., se-
dež: Parmova 53, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19335/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5642833
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pavlović Zlatko in prokuristka Janc
Nada-Štefanija, razrešena 31. 5. 1999; di-
rektor Krkoč Boris, Kranj, Šempeterska uli-
ca 54, imenovan 1. 6. 1999, zastopa druž-
bo brez omejitev.
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Rg-404910
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03081 z dne 14. 7. 1999 pri subjektu
vpisa ORODJARNA TRBOVLJE, d.o.o., Sa-
vinjska cesta 35, Trbovlje, sedež: Vodn-
ska cesta 49, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/07154/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, firme usta-
noviteljice in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5375517
Firma: ORODJARNA TRBOVLJE, d.o.o.
Ustanoviteljica: STT, Strojna tovarna Tr-

bovlje, d.d., Trbovlje, Vodenska cesta 49,
vstopila 19. 2. 1990, vložila 36,960.442
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: za-
stopnik Forte Srečko, razrešen 1. 12.
1998; direktor Artnak Milan, Trbovlje, Hoh-
krautova 18, imenovan 1. 6. 1999.

Rg-404945
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01123 z dne 24. 5. 1999 pri subjektu
vpisa ELDAMEDO, Marketing, d.o.o., se-
dež: Ob Mahovniški c. 33, 1330 Kočev-
je, pod vložno št.1/10088/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, osnovnega kapitala, deležev in druž-
bene pogodbe ter uskladitev in razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5451183
Sedež: 1330 Kočevje, Opekarska ce-

sta 10
Osnovni kapital: 2,900.000 SIT
Ustanoviteljici: Erjavec Lucija, vložila

2,610.000 SIT in Erjavec Lovšin Mateja,
vložila 290.000 SIT, obe iz Kočevja, Ope-
karska 10, vstopili 7. 10. 1990, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1999: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3161 Proizvodnja druge električ-
ne opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-

izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 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, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5510 Dejavnost ho-
telov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
5522 Dejavnost kampov; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 De-
javnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6312 Skladiščenje; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirska dejavnost,

razen javne pošte; 6420 Telekomunikaci-
je; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 2. 1999.

Rg-404950
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00616 z dne 24. 5. 1999 pri subjektu
vpisa HIPIS, inženiring, zaključna dela v
gradbeništvu, d.o.o., sedež: Kavčičva 32,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12987/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, osnov-
nega kapitala, deležev in družbene pogod-
be ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5505194
Firma: HIPIS, Inženiring, zaključna de-

la v gradbeništvu, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 161
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Hajnšek Jurij, Ljubljana,

Malči Beličeve 42, vstopil 11. 1. 1993, vlo-
žil 798.000 SIT, Seljak Matjaž, Domžale,
Pot za Bistrico 15, vstopil 16. 11. 1993,
vložil 525.000 SIT, Maček Janko, Ljublja-
na, Lavričeva 5, vstopil 16. 11. 1993, vložil
315.000 SIT, Jankovič Franc, Polhov Gra-
dec, Polhov Gradec 121, vstopil 20. 4.
1994, vložil 357.000 SIT, in Jankovič Fran-
ci, Polhov Gradec, Polhov Gradec 121,
vstopil 20. 4. 1994, vložil 105.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1999: 40200
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži; 40300 Oskrba s paro in toplo vodo;
45110 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 45210 Splošna gradbena dela; 45240
Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 51110 Posred-
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ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovi-
na 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 Trgovi-
na 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 de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52720 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 52740 Druga popra-
vila, d.n.; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem;  70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74700 Čišče-
nje stavb; 93050 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 12. 1998.

Rg-404951
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02285 z dne 25. 5. 1999 pri subjektu
vpisa SVETRA, d.o.o., podjetje za sveto-
vanje in posredovanje v trgovini, Cesta
na Rožnik 19, Ljubljana, sedež: Cesta
na Rožnik 19, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03488/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5338794
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pirkmajer Edo, razrešen 20. 4. 1999;
direktor Okorn Tomaž, Ljubljana, Knezov
Štradon 13, imenovan 20. 4. 1999.

Rg-404952
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02283 z dne 25. 5. 1999 pri subjektu
vpisa EDO PIRKMAJER UPRAVLJANJE,
d.o.o., Ljubljana, k.d., sedež: Cesta na
Rožnik 19, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27153/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5885418
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pirkmajer Edo, razrešen 20. 4. 1999;
direktor Okorn Tomaž, Ljubljana, Knezov
Štradon 13, imenovan 20. 4. 1999.

Rg-404953
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02261 z dne 25. 5. 1999 pri subjektu
vpisa HUMANIK HIT, gospodarsko sveto-
vanje in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana,
Presetnikova 11, sedež: Presetnikova
11, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15079/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in akta o
ustanovitvi družbe ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5552842
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Dimic Luka, Ljubljana, Presetnikova
11, imenovan 28. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1999: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1572 Proizvodnja hrane za hišne živali;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predela-
va čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih
začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in

kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2412 Proizvodnja barvil in pigmentov;
2413 Proizvodnja drugih anorganskih os-
novnih kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih
organskih osnovnih kemikalij; 2420 Pro-
izvodnja razkužil, pesticidov in drugih agro-
kemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja krit-
nih barv, lakov in podobnih premazov, ti-
skarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja sred-
stev za lepljenje; 2463 Proizvodnja eterič-
nih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih ke-
mikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 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; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst ste-
kla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2622 Proizvodnja sanitarne kerami-
ke; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacij-
skih elementov iz keramike; 2624 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682
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Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 28621 Proizvodnja ročnega
orodja; 28622 Prozvodnja orodja za stro-
je; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
lahke kovinske embalaže; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne name-
ne; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3230 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in
slike; 3310 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvod-
nja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja dru-
gih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 3630 Proizvodnja glasbil;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-

nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z

ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
7011 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71402 Dejavnost videotek; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-



Stran 6420 / Št. 95 / 25. 11. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

jetniško in poslovno svetovanje; 7415 De-
javnost holdingov; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 7512 Dejavnost
javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na
področju zdravstva, izobraževanja, kulture
in druge socialne storitve, razen obvezne-
ga socialnega zavarovanja; 80421 Dejav-
nost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9133
Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92512 Dejavnost arhivov; 92521 Dejav-
nost muzejev; 92522 Varstvo kulturne de-
diščine; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9303 Pogrebna dejavnost;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 28. 4. 1999.

Rg-404955
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01392 z dne 26. 5. 1999 pri subjektu
vpisa VALINA, družba za vzdrževanje in
urejanje objektov in okolice, trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., sedež: Šte-
panjska cesta 22b, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04707/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deležev in družbene pogodbe ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5340411
Osnovni kapital: 30,810.000 SIT
Ustanovitelja: Valentinčič Nada, vstopila

15. 1. 1990, vložila 5,022.000 SIT, in Va-
lentinčič Jože, vstopil 14. 5. 1994, vložil
25,788.000 SIT, oba iz Ljubljane, Štepanj-
ska cesta 22b, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 1730 Plemenitenje
tekstilij; 1821 Proizvodnja delovnih obla-
čil; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih

sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 90005 Druge dejavnosti
javne higiene; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 vse,
razen revizijskih dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 3. 1999.

Rg-404957
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02179 z dne 26. 5. 1999 pri subjektu
vpisa KARLY TMS, trgovina in storitve,
d.o.o., Kamnik, sedež: Na Bregu 39,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/31200/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in akta o ustanovitvi družbe
s temile podatki:

Matična št.: 1331353
Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska

21c
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

dne 23. 4. 1999.

Rg-404959
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02299 z dne 27. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31955/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1414216
Firma: LABIRINTUS, informacijske

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva 16
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Škrlj Gregor, Polhov Gra-

dec, Polhov Gradec 108, in Škrlj Aleksan-
der, Ljubljana, Majaronova ul. 4, vložila po
840.000 SIT, ter Vojir Andrej, Ljubljana,
Agrokombinatska c. 4, vložil 420.000 SIT,
vstopili 30. 4. 1999, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škrlj Gregor, imenovan 30. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1999: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-404958
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02221 z dne 26. 5. 1999 pri subjektu
vpisa KLIMKO, storitve in trgovina, d.o.o.,
Škofljica, sedež: Gradišče nad Pijavo Go-
rico 178, 1291 Škofljica, pod vložno št.
1/09016/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, naslova usta-
novitelja in zastopnika ter akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5423821
Sedež: 1291 Škofljica, Gradišče nad

Pijavo Gorico 203a
Ustanovitelj: Lukaček Danijel, Škofljica,

Gradišče nad Pijavo Gorico 203a, vstopil
3. 2. 1999, vložil 1,668.100 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lukaček Danijel, imenovan 3. 2.
1999.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 30. 4. 1999.

Rg-404960
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06878 z dne 27. 5. 1999 pri subjektu
vpisa GRAFIT VILI & GREGOR ROVŠEK,
Podjetje za grafični inženiring, ekonom-
sko propagando, kooperacijsko pro-
izvodnjo, založništvo, zastopstva, trgovi-
no, turizem ..., d.n.o., Ljubljana, sedež:
Dol pri Ljubljani 23, 1262 Dol pri Ljub-
ljani, pod vložno št. 1/05129/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, ustanoviteljev in druž-
bene pogodbe, uskladitev dejavnosti in iz-
bris osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5338808
Firma: GRAFIT-GREGOR ROVŠEK &

DRUŽBENIK, Podjetje za grafični inženi-
ring, ekonomsko propagando, koopera-
cijsko proizvodnjo, založništvo, za-
stopstva, trgovino, turizem in gostinstvo,
d.n.o.

Skrajšana firma: GRAFIT-GREGOR
ROVŠEK & DRUŽBENIK, d.n.o.

Ustanoviteljica: Čuk Maja, Ljubljana, Dol
pri Ljubljani 23, vstopila 24. 4. 1998, vloži-
la 10.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Rovšek Vili, izstopil
24. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1999: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 4. 1999.

Rg-404961
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02284 z dne 27. 5. 1999 pri subjektu
vpisa EDO PIRKMAJER, Upravljanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta na Rožnik
19, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26687/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in akta o
ustanovitvi družbe ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5859620
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pirkmajer Edo, razrešen 20. 4. 1999;
direktor Okorn Tomaž, Ljubljana, Knezov
štradon 13, imenovan 20. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo

z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, 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 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 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, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225

Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov; 7440 Oglaševanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 26. 5. 1999.

Rg-404962
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02188 z dne 27. 5. 1999 pri subjektu
vpisa AGENCIJA MI, družba za video pro-
dukcijo, d.o.o., sedež: Partizanska 3,
1310 Ribnica, pod vložno št. 1/08105/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, zastopnikov in akta
o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5685320
Firma: AGENCIJA MI, družba za inže-

niring, d.o.o.
Sedež: 1310 Ribnica, Merharjeva 3
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zalokar Jos, razrešen 19. 4. 1999;
direktorica Divjak Katja, Ribnica, Cesta VII/5
Grič, imenovana 19. 4. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 19. 4. 1999.

Rg-404963
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06266 z dne 27. 5. 1999 pri subjektu
vpisa RIKO, trgovina, zastopanje in po-
sredovanje na področju obrtnih in oseb-
nih storitev, družba omejene odgovor-
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nosti, sedež: Skrbinškova 12, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27113/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, osnovnega kapitala, deleža in akta
o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5909368
Sedež: 1000 Ljubljana, Bizjanova 2
Osnovni kapital: 16,502.000 SIT
Ustanovitelj: Škrabec Janez, Ribnica,

Hrovača 62, vstopil 13. 6. 1995, vložil
16,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 29. 10. 1998.

Rg-404964
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07535 z dne 27. 5. 1999 pri subjektu
vpisa SLAK, Ljubljana, proizvodnja, trgo-
vina in zastopanje, d.o.o., sedež: Gun-
celjska 14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09810/00 vpisalo v sodni  register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5449456
Ustanovitelji: Slak Alojzij ml., Ljubljana,

Gunceljska 14, vstopil 12. 9. 1990, vložil
554.225 SIT, Slak Alojzij st., Ljubljana, Gun-
celjska 12, vstopil 1. 2. 1995, vložil
554.225 SIT, in Kajzer Andrej, Ljubljana,
Jamova cesta 60, vstopil 18. 11. 1997, vlo-
žil 475.050 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Spremmba družbene pogodbe z dne
18. 11. 1997.

Rg-404965
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02260 z dne 27. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31951/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1414178
Firma: ORION INVEST LTD, d.o.o., tr-

govina, storitve in svetovanje
Skrajšana firma: ORION INVEST LTD,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Prušnikova

106
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Lužar Branko, Ljubljana, Ul.

bratov Učakar 96, vložil 1,680.000 SIT,
Uzar Vesna, Ljubljana, Ul. bratov Učakar
96, vložila 210.000 SIT, in Uzar Božena,
Bistrica pri Tržiču, Pot na Bistriško planino
1, vložila 210.000 SIT, vstopili 26. 3. 1999,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lužar Branko in prokuristka Uzar Bo-
žena, imenovana 26. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1999: 20300
Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja le-
sene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 36110 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 36140 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45120

Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, 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;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo 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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina 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, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-

skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in
odobnih obratov; 55210 Dejavnost planin-
skih domov in mladinskih prenočišč; 55220
Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55234 Dejavnost dijaških, študent-
skih domov, internatov; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
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55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 65210 Finančni zakup (leasing), 70110
Orgnaizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 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 zrač-
nih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 71320 Da-
janje 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 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80410 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne

dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje šport-
nih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-404966
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02230 z dne 8. 6. 1999 pri subjektu
vpisa CONFIDIA, d.o.o., Izobraževanje in
ekonomsko svetovanje, Ljubljana, Mi-
klošičeva 13/4, sedež: Miklošičeva
13/4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12210/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev,
zastopnikov in akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5487200
Firma: CONFIDIA, trgovina na debelo,

d.o.o.
Skrajšana firma: CONFIDIA, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Peterlin Marija, izstopila

8. 4. 1999; Strgar Jurij, Ljubljana, Ižanska
15, vstopil 2. 4. 1991, vložil 2,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Peterlin Marija, razrešena 8. 4.
1999; Strgar Jurij, razrešen 8. 4. 1999 kot
zastopnik in imenovan za direktorja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 4. 1999.

Rg-404967
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02229 z dne 8. 6. 1999 pri subjektu
vpisa GATTON INTERNATIONAL, d.o.o.,
svetovanje in trgovina z optiko in slušni-
mi pripomočki, sedež: Celovška 69c,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15676/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala, deležev, zastopnikov in družbene po-
godbe ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5555213
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 59
Osnovni kapital: 6,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gatterer Josef in Gatterer

Christine, oba iz Avstrije, Villach, Untere Fel-
lacherstr. 85, vstopila 3. 2. 1992, vložila
po 3,250.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Josef Gatterer, imenovan 22. 4.
1999.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 33100
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 33400 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 52320 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52710 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;

52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74400
Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 85142 Alterna-
tivne oblike zdravljenja; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost depo-
nij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s poseb-
nimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delova-
nje čistilnih naprav; 90005 Druge dejavno-
sti javne higiene.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 4. 1999.

Rg-404968
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02222 z dne 8. 6. 1999 pri subjektu
vpisa RITMA, Razvoj, inženiring, trženje,
proizvodnja in storitve, d.o.o., Smerdu-
jeva 14, Ljubljana, sedež: Smerdujeva
14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02248/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev, zastopnikov in akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5288495
Firma: NEONET, trženje, proizvodnja

in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NEONET, d.o.o., Ljub-

ljana
Ustanovitelj: Grebenc Marija, izstopila

22. 4. 1999; Grebenc Matic, Ljubljana,
Smerdujeva ulica 14, vstopil 22. 4. 1999,
vložil 1,533.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Grebenc Marija in zastopnik Gre-
benc Andrej, razrešena 22. 4. 1999; direk-
tor Grebenc Matic, imenovan 22. 4. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 22. 4. 1999.

Rg-404969
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01421 z dne 8. 6. 1999 pri subjektu
vpisa AUDIO VIDEO CONSULTING, inže-
niring za audio video dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Rimska cesta 24, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24214/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, dejavnosti, za-
stopnikov in akta o ustanovitvi družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5776813
Firma: AVC – AUDIO VIDEO CONSULT-

ING, d.o.o., Ljubljana, inženiring za au-
dio in video dejavnost

Skrajšana firma: AVC – AUDIO VIDEO
CONSULTING, d.o.o., Ljubljana

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Gradišnik Ivanu, ki je bil razrešen
12. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 32300
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 45310 Električ-
ne inštalacije.
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Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 12. 3. 1999.

Rg-404970
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01371 z dne 8. 6. 1999 pri subjektu
vpisa R.J. REYNOLDS TOBAK, d.o.o., se-
dež: Cesta Ljubljanske brigade 25, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26288/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5885264
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorici Pirc Evi, ki je bila razrešena
31. 12. 1998.

Rg-404975
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02273 z dne 8. 6. 1999 pri subjektu
vpisa EGMONT, distribucija, export-im-
port, d.o.o., Ljubljana, Gubčeve brigade
74, sedež: Gubčeve brigade 74, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21180/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5700264
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Rutishauser Peter, razrešen 30. 4.
1999; prokurist Milalkovits Werner, Avstri-
ja, Dunaj, Schlagergasse 7, imenovan 1. 5.
1999.

Rg-404976
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00332 z dne 8. 6. 1999 pri subjektu
vpisa SIMA PIANO, trgovina, proizvodnja,
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Mokrška
47a, sedež: Mokrška 47a, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/09984/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5445159
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Silič Marin, razrešen 20. 11. 1998;
direktorica Silič Vera, Ljubljana, Mokrška
ulica 47a, imenovana 20. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 36300 Proizvodnja
glasbil; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-404978
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02176 z dne 15. 6. 1999 pri subjektu
vpisa ALGAS, d.o.o., podjetje za proizvod-

njo, gostinstvo, prodajo in finančni inže-
niring, Nadgorica, Pod gričem 10, Ljub-
ljana, sedež: Pod gričem 10, Nadgorica,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13772/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža, zastopnika in akta o ustanovitvi druž-
be, uskladitev in spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5540526
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Odlazek Martin, Ljubljana,

Nadgorica, Pod gričem 10, vstopil 7. 10.
1991, vložil 2,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Odlazek Martin, imenovan 21. 4.
1999.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01210 Reja govedi; 01220 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 01230 Reja
prašičev; 01240 Reja perutnine; 01250 Re-
ja drugih živali; 01300 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 01420
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 02010 Gozdarstvo; 02020 Goz-
darske storitve; 05010 Ribištvo; 05020 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 20100 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 22110 Izda-
janje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 36140 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Dejavnost menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Dejavnost taksi-
stov; 60240 Cestni tovorni promet; 61100
Pomorski promet; 63110 Prekladanje;

63120 Skladiščenje; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70110 Orgnaizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74400 Ogla-
ševanje; 92200 Radijska in televizijska
dejavnost; 92610 Obratovanje športnih ob-
jektov.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 23. 4. 1999.

Rg-404983
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06269 z dne 18. 6. 1999 pri subjektu
vpisa AVTOSNOJ, podjetje za uvoz-izvoz
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Ceneta Štu-
parja 4a, sedež: Ceneta Štuparja 4a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21160/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
osnovnega kapitala, deleža, naslova usta-
noviteljice in zastopnice ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5717604
Firma: AVTOSNOJ, trgovina, za-

stopstva in servis, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOSNOJ, d.o.o.
Osnovni kapital: 6,182.890 SIT
Ustanoviteljica: Snoj-Živec Valerija, Ljub-

ljana, Cesta Ceneta Štuparja 4, vstopila
18. 1. 1993, vložila 6,182.890 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Snoj-Živec Valerija, imenovana
18. 1. 1993, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1999: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
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pravila motornih koles; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 9. 10. 1998.

Rg-404984
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03122 z dne 21. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32040/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1421069
Firma: TEAMS, Tehnologija in sveto-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Podmilščako-

va 18
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Remec Janko, Ljubljana,

Hubadova 16, in Svete Janko, Preserje,
Podpeč 85a, vložila po 700.000 SIT, ter
Osana Andrej, Ljubljana, Ob žici 1, in Urban
Jan, Ljubljana, Trubarjeva 81, vložila po
350.000 SIT – vstopili 31. 5. 1999, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Remec Janko in Osana Andrej, ime-
novana 31. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1999: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2953 Proizvod-
nja strojev za živilsko in tobačno industrijo;

2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, obla-
čilno in usnjarsko industrijo; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 6521
Finančni zakup (leasing); 7011 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-404986
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01394 z dne 24. 6. 1999 pri subjektu
vpisa NA – VAL, družba za upravljanje in
promet z nepremičninami, trgovino, go-
stinstvo in storitve, d.o.o., sedež: Šte-
panjska cesta 22b, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13774/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in deleža, uskladitev in spremembo
dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5542227
Osnovni kapital: 17,423.000 SIT
Ustanovitelj: Valentinčič Jože, Ljubljana,

Štepanjska c. 22b, vstopil 20. 8. 1991, vlo-
žil 17,423.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;

5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina 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 kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 90004 Kanalizacija
in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge
dejavnosti javne higiene; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 vse,
razen revizijskih dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 5. 1999.

Rg-404987
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01156 z dne 24. 6. 1999 pri subjektu
vpisa BIO-LINIJA, d.o.o., sedež: Vrečarje-
va 19, Lavrica, 1291 Škofljica, pod vlož-
no št. 1/21620/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5749727
Firma: BIO-LINIJA, kozmetične stori-

tve, d.o.o.
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Skrajšana firma: BIO-LINIJA, d.o.o.
Osnovni kapital: 11,500.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Janko, Škofljica, La-

vrica, Vrečarjeva 10, vstopil 16. 2. 1999,
vložil 10,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 2. 1999.

Rg-404988
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03136 z dne 24. 6. 1999 pri subjektu
vpisa HWA LIAN, družba za storitveno in
trgovinsko dejavnost, d.o.o., sedež: Ga-
meljska 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31679/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1380567
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob potoku 19
Sprememba družbene pogodbe z dne

30. 4. 1999.

Rg-404989
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01393 z dne 28. 6. 1999 pri subjektu
vpisa VALINA, d.o.o., podružnica Ljublja-
na, sedež: Tržaška cesta 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04707/01 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, uskladitev in razširitev dejavnosti
ter spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5340411002
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska 45
Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 01411

Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 1730 Plemenitenje
tekstilij; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2670
Obdelava naravnega kamna; 28511 Prekri-
vanje kovin s kovino; 28512 Druga površin-
ska in toplotna obdelava kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544

Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90004 Kana-
lizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge dejavnosti javne higiene; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 vse,
razen revizijskih dejavnosti; pri dejavnosti
pod šifro K 74.60 razen poizvedovalnih de-
javnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 3. 1999.

Rg-404991
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03077 z dne 24. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32058/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1422626
Firma: DEBEVC GROUP, trgovina,

vzdrževanje in popravilo motornih vozil,
d.o.o., Mengeš

Skrajšana firma: DEBEVC GROUP,
d.o.o., Mengeš

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1234 Mengeš, Gorenjska ce-
sta 13

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Debevc Franci, Mengeš,

Gorenjska cesta 13, vstopil 8. 6. 1999, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Debevc Franci, imenovan 8. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1999: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132

Sadjarstvo; 01210 Reja govedi; 01220 Re-
ja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01230 Reja prašičev; 01240 Reja perutni-
ne; 01250 Reja drugih živali; 01300 Meša-
no kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževa-
nje parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 01420 Storitve za živinorejo, razen ve-
terinarskih storitev; 01500 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 02010 Goz-
darstvo; 02020 Gozdarske storitve; 05010
Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 10100 Pridobivanje črnega premoga;
10200 Pridobivanje rjavega premoga in lig-
nita; 10300 Pridobivanje šote; 11100 Pri-
dobivanje surove nafte in zemeljskega pli-
na; 11200 Storitve v zvezi s pridobivanjem
nafte in zemeljskega plina, brez iskanja na-
hajališč; 12000 Pridobivanje uranovih in to-
rijevih rud; 13100 Pridobivanje železove ru-
de; 13200 Pridobivanje rud neželeznih ko-
vin, razen uranove in torijeve rude; 14110
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
14120 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 14130 Pridobivanje skrilavcev; 14210
Pridobivanje gramoza in peska; 14220 Pri-
dobivanje gline in kaolina; 14300 Pridobi-
vanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in
proizvodnjo mineralnih gnojil; 14400 Prido-
bivanje soli; 14500 Pridobivanje drugih rud-
nin in kamnin, d.n.; 15110 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
15120 Proizvodnja in konzerviranje perut-
ninskega mesa; 15130 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 15200
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 15310 Predelava in konzer-
viranje krompirja; 15320 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 15330 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin;
15410 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 15420 Proizvodnja rafiniranega ol-
ja in maščob; 15430 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 15510
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 15520 Proizvodnja sladoleda;
15610 Mlinarstvo; 15620 Proizvodnja škro-
ba in škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja
krmil; 15720 Proizvodnja hrane za hišne
živali; 15810 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 15820 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 15830 Proizvodnja slad-
korja; 15840 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 15850 Proizvodnja
testenin; 15860 Predelava čaja in kave;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910
Proizvodnja žganih pijač; 15920 Proizvod-
nja etilnega alkohola; 15930 Proizvodnja
vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 15950 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 15960 Pro-
izvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 16000 Proizvodnja tobač-
nih izdelkov; 17100 Priprava in predenje
tekstilnih vlaken; 17200 Tkanje tekstilij;
17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17510 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 17530 Proizvodnja netkanih tekstilij
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in izdelkov iz njih, razen oblačil; 17540 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 17600 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 18300
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krz-
nenih izdelkov; 19100 Strojenje in dodela-
va usnja; 19200 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 19300 Proizvodnja obutve; 20100 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih 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 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 21220 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 21230 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 21240
Proizvodnja tapet; 21250 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 22120
Izdajanje časopisov; 22140 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150
Drugo založništvo; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 23100 Proizvodnja koksa; 23200 Pro-
izvodnja naftnih derivatov; 23300 Proizvod-
nja jedrskega goriva; 24110 Proizvodnja
tehničnih plinov; 24120 Proizvodnja barvil
in pigmentov; 24130 Proizvodnja drugih
anorganskih osnovnih kemikalij; 24140 Pro-
izvodnja drugih organskih osnovnih kemika-
lij; 24150 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 24160 Proizvodnja plastičnih mas v
primarnih obliki; 24170 Proizvodnja sinte-
tičnega kavčuka v primarni obliki; 24200
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 24300 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 24510 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 24520 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 24610 Proizvodnja raz-
streliv; 24620 Proizvodnja sredstev za lep-
ljenje; 24630 Proizvodnja eteričnih olj;
24640 Proizvodnja fotografskih kemikalij;
24650 Proizvodnja neposnetih nosilcev za-
pisa; 24660 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 24700 Proizvodnja umetnih
vlaken; 25110 Proizvodnja plaščev in zrač-
nic za vozila; 25120 Obnavljanje in protekti-
ranje gum za vozila; 25130 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 25210 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 26110
Proizvodnja ravnega stekla; 26120 Obliko-
vanje in obdelava ravnega stekla; 26130

Proizvodnja votlega stekla; 26140 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 26150 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 26210 Proizvodnja gos-
podinjske in okrasne keramike; 26220 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 26230 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 26240 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 26250 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 26260 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 26300 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 26400
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 26510
Proizvodnja cementa; 26520 Proizvodnja
apna; 26530 Proizvodnja mavca; 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mav-
ca za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 26640 Proizvodnja
malte; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 26700
Obdelava naravnega kamna; 26810 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 26820 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 27100 Proizvodnja železa, jekla,
ferozlitin po standardih ECSC; 27210 Pro-
izvodnja litoželeznih cevi; 27220 Proizvod-
nja jeklenih cevi; 27310 Hladno vlečenje;
27320 Hladno valjanje ozkega traku;
27330 Hladno profiliranje; 27340 Vlečenje
žice; 27350 Druga primarna predelava že-
leza, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj stan-
dardov ECSC; 27410 Proizvodnja plemeni-
tih kovin; 27420 Proizvodnja aluminija;
27430 Proizvodnja svinca, cinka in kositra;
27440 Proizvodnja bakra; 27450 Proizvod-
nja drugih neželeznih kovin; 27510 Litje
železa; 27520 Litje jekla; 27530 Litje lah-
kih kovin; 27540 Litje drugih neželeznih
kovin; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28120 Proizvod-
nja kovinskega stavnega pohištva; 28210
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje; 28300
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 28400 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s ko-
vino; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava in prekrivanje kovin; 28520 Splo-
šna mehanična dela; 28610 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 28621 Proizvodnja ročnega
orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 28720 Proizvodnja lah-
ke kovinske embalaže; 28730 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29110 Proizvodnja motorjev in turbin, ra-
zen za letala in motorna vozila; 29120 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 29130
Proizvodnja pip in ventilov; 29140 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 29210 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 29220 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 29230 Pro-
izvodnja 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 živil-
sko in tobačno industrijo; 29540 Proizvod-
nja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjar-
sko industrijo; 29550 Proizvodnja strojev
za industrijo papirja in kartona; 29560 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
29710 Proizvodnja električnih gospodinj-
skih aparatov; 29720 Proizvodnja neelek-
tričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
30010 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31100 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 31400 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
31610 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 32100 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 32200 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih naprav; 32300
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 33100 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 33200 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 33300 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 33400 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 33500 Proizvodnja ur; 34100
Proizvodnja motornih vozil; 34200 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 34300 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 35110 Gradnja in popravilo la-
dij; 35120 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 35200 Proizvodnja
železniških in drugih tirnih vozil; 35300 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 35410
Proizvodnja motornih koles; 35420 Pro-
izvodnja koles; 35430 Proizvodnja vozil za
invalide; 35500 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 36110 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36140 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 36150 Proizvodnja žim-
nic; 36220 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 36300 Proizvodnja glasbil; 36400
Proizvodnja športnih izdelkov; 36500 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
36610 Proizvodnja bižuterije; 36620 Pro-
izvodnja metel in krtač; 36630 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 37100 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 37200 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
40101 Proizvodnja elektrike v HE; 40102
Proizvodnja elektrike v TE in JE; 40103
Druga proizvodnja elektrike; 40104 Prenos
elektrike; 40105 Distribucija elektrike;
40200 Oskrba s plinastimi gorivi po plino-
vodni mreži; 40300 Oskrba s paro in toplo
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vodo; 41000 Zbiranje, čiščenje in distribu-
cija vode; 45110 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 45210 Splošna gradbena de-
la; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno 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 po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo 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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-

vina 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, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov:
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejav-

nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, interantov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 60220 Dejavnost tak-
sistov; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 61100
Pomorski promet; 61200 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 62100 Zračni promet na
rednih linijah; 62200 Izredni zračni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63220 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 63230 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 64110 Dejavnost javne
pošte; 64120 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 65210 Finančni zakup (leasing);
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami 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 pisar-
niške 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 napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
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družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Dejavnost holdingov; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Oglaševanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810
Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92110 Snema-
nje filmov in videofilmov; 92120 Distribucija
filmov in videofilmov; 92130 Kinematograf-
ska dejavnost; 92200 Radijska in televizij-
ska dejavnost; 92310 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92330 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92400
Dejavnost tiskovnih agencij; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo
kulturne dediščine; 92530 Dejavnost bota-
ničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezerva-
tov; 92610 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92720 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 93030 Pogrebna dejav-
nost; 93040 Druge dejavnosti za nego tele-
sa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
95000 Zasebna gospodinjstva z zaposle-
nim osebjem.

Rg-404993
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03067 z dne 23. 6. 1999 pri subjektu
vpisa ALP-S, špedicija in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Letališka 33, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28831/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, de-
javnosti, zastopnikov in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 112467
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Žagar Andreja, izstopila

2. 6. 1999; Oven Alojz, Šmarje Sap, Ljub-
ljanska cesta 8, in Brajer Bogomir Simon,
Ljubljana, Podpeč 93, vstopila 2. 6. 1999,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kelher Anton, razrešen 2. 6. 1999;
direktorica Kragelj Brigita, Ljubljana, Ce-
lovška 143, ter prokurista Oven Alojz in Bra-
jer Bogomir Simon, imenovani 2. 6. 1999.

Dejavnost, izbrisana 23. 6. 1999: 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 6312 Skladiščenje; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7440 Oglaše-
vanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 6. 1999.

Rg-404994
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03108 z dne 23. 6. 1999 pri subjektu
vpisa MIBOS, finančno računovodske
storitve, d.o.o., sedež: Zikova 4, 1241
Kamnik, pod vložno št. 1/22208/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, osnovnega kapitala, deležev
in družbene pogodbe ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5773199
Firma: MIBOS, računovodsko finanč-

ne storitve, posredništvo in svetovanje,
d.o.o.

Osnovni kapital: 2,293.365 SIT
Ustanovitelja: Bogataj Maja in Bogataj

Igor, oba iz Kamnika, Zikova ulica 4, vstopi-
la 31. 3. 1993, vložila po 1,146.682,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1999: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 6. 1999.

Rg-405169
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03244 z dne 14. 7. 1999 pri subjektu
vpisa BLINC, podjetje za upravljanje in
svetovanje, d.o.o., sedež: Kumanovska
1, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28324/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo deležev, ustanoviteljev,
zastopnika, naslova pri ustanoviteljih in za-
stopniku ter družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5959519

Ustanovitelja: Blinc-Pesek Marjeta, Ljub-
ljana, Cesta na Rudnik II/4, in Blinc Aleš,
Ljubljana, Poljanski nasip 30, vstopila
23. 12. 1996, vložila po 375.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata; Blinc Marta, iz-
stopila 11. 6. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Blinc Marta, razrešena 11. 6.
1999; zastopnik Blinc Aleš, imenovan
23. 12. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 6. 1999.

Rg-405170
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01879 z dne 13. 7. 1999 pri subjektu
vpisa DBM, poslovno svetovanje, d.o.o.,
sedež: Savska cesta 3a, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/31093/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 1319426
Ustanovitelji: Upelj Bojan, Ljubljana, Sne-

bersko nabrežje 33, in Miočinović Mladen,
Grahovo, Gorenje Jezero 59, vstopila 31.8.
1998, vložila po 997.500 SIT, ter Juvan
Boštjan, Ljubljana, Ob žici 3, vstopil 24. 3.
1999, vložil 105.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Rg-405173
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01900 z dne 12. 7. 1999 pri subjektu
vpisa PAMA, d.o.o., podjetje za finančna
in računovodska opravila, Trbovlje, Ga-
bersko 61, sedež: Gabersko 61, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/13935/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, firme, osnovnega kapitala, de-
javnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5547091
Firma: PAMA, d.o.o., podjetje za fi-

nančna in računovodske opravila
Sedež: 1420 Trbovlje, Gabrsko 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlin Martin, Trbovlje, Ga-

brsko 61, vstopil 11. 11. 1991, vložil
2.100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1999: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 3. 1999.

Rg-405175
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01975 z dne 12. 7. 1999 pri subjektu
vpisa NOVIAL, podjetje za trgovino in pro-
izvodnjo papirnih izdelkov, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Stožice 100a, 1113 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02802/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika, firme, akta o ustanovitvi in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5327342
Firma: NOVIAL, podjetje za proizvod-

njo in trgovino papirnih izdelkov, d.o.o.
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Ustanovitelj: Božič Dragomil, Ljubljana,
Stadionska ulica 2, vstopil 7. 11. 1989, vlo-
žil 5,869.440 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ravnikar Jože, izstopil 12. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 4. 1999.

Rg-405176
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02406 z dne 12. 7. 1999 pri subjektu
vpisa MULTI COMMERCE, trgovina in
marketing, d.o.o., Ljubljana, Celovška
197, sedež: Celovška 197, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/08294/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5406722
Firma: MULTI COMMERCE, trgovina

in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: MULTI COMMERCE,

d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Žaucerjeva

16
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

11. 5. 1999.

Rg-405177
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01917 z dne 12. 7. 1999 pri subjektu
vpisa MEVI, Računovodski finančni ser-
vis, d.o.o., Grahovo 105a, Grahovo, se-
dež: Grahovo 105a, 1384 Grahovo, pod
vložno št. 1/22515/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, osnovnega kapitala, deležev in
akta o ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5752612
Firma: MEVI, Računovodski finančni

servis, d.o.o., Grahovo
Skrajšana firma: MEVI, d.o.o., Grahovo
Osnovni kapital: 2,861.033,05 SIT
Ustanoviteljica: Vesel Milena, Grahovo,

Grahovo 105a, vstopila 15. 2. 1993, vloži-
la 2,861.033,05 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1999: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 7020 Da-

janje lastnih nepremičnin v najem; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 4. 1999.

Rg-405178
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02446 z dne 12. 7. 1999 pri subjektu
vpisa MIVITEX, podjetje za proizvodne in
trgovske storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Jožeta Jame 12, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20238/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5686776
Ustanovitelj: Trklja Žibert Cecilija, izsto-

pila 7. 5. 1999; Trklja Vidoslav, Bileča, B.
Selimovića 14, vstopil 7. 5. 1999, vložil
367.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-405180
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02445 z dne 9. 7. 1999 pri subjektu
vpisa MONTAŽA ŠKERJANEC, podjetje
za storitve, inženiring in trgovino, d.o.o.,
sedež: Brodišče 25, I.O.C. Trzin, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/28606/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5970253
Sedež: 1236 Trzin, Borovec 25
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelj: Škerjanec Marjan, Domža-

le, Krumperška ulica 28, Zaboršt, vstopil
19. 9. 1996, vložil 2,200.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
5. 5. 1999.

Rg-405182
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01969 z dne 9. 7. 1999 pri subjektu
vpisa TELERAY, podjetje za razvoj, pro-
izvodnjo in promet elektronskih naprav
in storitev, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ri-
harjeva 38, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06142/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5367816
Ustanovitelji: Mićić Radoje, Ljubljana, La-

mutova 9, Rajar Dušan, Ljubljana, Resljeva
8, in Žlender Jože, Ljubljana, Jakčeva 38,
vstopili 25. 2. 1990, vložili po 4,815.000
SIT, RTV SLOVENIJE, Ljubljana, Kolodvor-
ska 2-4, vstopila 23. 12. 1994, vložila
5,117.599 SIT, in TELERAY, Podjetje za
razvoj, proizvodnjo in promet elektronskih
naprav in storitev, d.o.o., Ljubljana, Riharje-
va 38, vstopil 18. 3. 1998, vložil 5,234.401
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-405187
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02448 z dne 7. 7. 1999 pod št. vložka
1/32109/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1414461
Firma: A, podjetje za proizvodnjo, tr-

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

govornostjo
Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Seno-

žeti 106
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Tomažič Janja, Domža-

le, Ulica Matije Tomca 4, vstopila 28. 4.
1999, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tomažič Janja, imenovana 28. 4.
1999.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-405189
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03205 z dne 7. 7. 1999 pri subjektu
vpisa INTERNORM OKNA, Proizvodnja
oken, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
21, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30418/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1278797
Sedež: 1000 Ljubljana, Koseška ce-

sta 8.

Rg-405190
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02367 z dne 7. 7. 1999 pri subjektu
vpisa GENOVA, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in marketing, d.o.o., Litija, se-
dež: Cankarjeva 1, 1270 Litija, pod vlož-
no št. 1/16354/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
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Matična št.: 5586259
Sedež: 1270 Litija, Kidričeva 1
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

6. 5. 1999.
Rg-405191

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03658 z dne 6. 7. 1999 pri subjektu
vpisa SEMO, Podjetje za proizvodnjo, tr-
govino, gostinstvo in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 153, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22719/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in deležev, uskladi-
tev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5758700
Osnovni kapital: 3,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sermek Stjepan in Sermek

Martinka, oba iz Ljubljane, Šmartinska 153,
vstopila 20. 4. 1993, vložila po 1,750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 6. 7. 1999: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti.

Rg-405194
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03207 z dne 5. 7. 1999 pri subjektu
vpisa STUDIO MACAROL, davčno sveto-
vanje in računovodske storitve, d.o.o.,
sedež: Streliška 12, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28404/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža ter
naslova ustanoviteljice in zastopnice s temi-
le podatki:

Matična št.: 5903050
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov

Babnik 10
Ustanoviteljica: Macarol Božena, Ljub-

ljana, Ulica bratov Učakar 134, vstopila
16. 5. 1995, vložila 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Macarol Božena, imenovana
16. 5. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-405203
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03337 z dne 30. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32077/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1430173
Firma: KOMUNALČEK KOŠIR, gradbe-

ništvo in storitve, k.d.
Skrajšana firma: KOMUNALČEK KO-

ŠIR, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška ce-

sta 301
Ustanovitelja: Košir Mojca, Ljubljana, Tr-

žaška cesta 301, ki odgovarja s svojim pre-
moženjem in Pugelj Miran, Videm-Dobre-
polje, Ponikve 47a, ki je vložil 1.000 SIT in
ne odgovarja, vstopila 23. 6. 1999.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Košir Mojca in prokurist Grm Bo-
jan, imenovana 23. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 6024 Cestni tovorni promet;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
9000 Odstranjevanje odpadkov in odplak;
druge dejavnosti javne higiene; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav.

Rg-405209
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01862 z dne 22. 6. 1999 pri subjektu
vpisa ALTAS, trgovina, gostinstvo, stori-
tve in posredništvo, d.o.o., Ljubljanska
63, Domžale, sedež: Ljubljanska 63,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/24377/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, fir-
me, skrajšane firme, sedeža, dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5787491
Firma: ALTAS, špedicija in transport,

d.o.o.
Skrajšana firma: ALTAS, d.o.o.

Osnovni kapital: 30,000.000 SIT
Ustanovitelj: Talar Jožef, Domžale, Zu-

pančičeva 4, vstopil 30. 6. 1993, vložil
30,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 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; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 4. 1999.

Rg-405210
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03294 z dne 22. 6. 1999 pri subjektu
vpisa TRADE MARK GALLERY SIMANDL
& CO, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Mestni trg 8,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28782/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5967554
Dejavnost, izbrisana 22. 6. 1999: 3330

Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7440 Oglaševanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 5. 1999.
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Rg-405211
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01970 z dne 21. 6. 1999 pri subjektu
vpisa APCON, Inernational Business Sys-
tems, družba za svetovanje in informa-
cijski inženiring, d.o.o., sedež: Tobačna
ulica 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31449/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1362941
Dejavnost, vpisana 21. 6. 1999: 51640

Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 6. 1999.

Rg-405217
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02890 z dne 3. 5. 1999 pri subjektu
vpisa TRIGLIF, informacijske tehnologi-
je, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kuzmičeva
4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28841/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, ustanovitelja,
deležev, zastopnikov in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5996996
Sedež: 1000 Ljubljana, Teslova 30
Ustanovitelji: Štih Tomaž, izstopil 7. 8.

1998; Golli Aleš, Ljubljana, Dunajska cesta
396, Marolt Primož, Ljubljana, Kuzmičeva
ulica 4, in Štupnik Tomaž, Ljubljana, Stiška
ulica 1, vstopili 11. 11. 1996, vložili po
533.333,33 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Golli Aleš in Štupnik Tomaž, imeno-
vana 15. 5. 1997, zastopata družbo brez
omejitev; direktor Štih Tomaž, razrešen
7. 8. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 8. 1998.

Rg-405220
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05773 z dne 13. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/03517/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5310130002
Firma: CONTA, Podjetje za inženiring,

proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Dalmatinova 7, Podružnica
STUDIO MANCA

Skrajšana firma: CONTA, d.o.o., Ljub-
ljana, Dalmatinova 7, Podružnica STU-
DIO MANCA

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 4248 Lesce, Alpska cesta 37b
Ustanovitelj: CONTA, Podjetje za inženi-

ring, proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Dalmatinova 7, vstopil 20. 12.
1997, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Mali Manca, Ljubljana, Kunaverje-
va 6, imenovana 20. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in

kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 8042 Drugo izo-
braževanje; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa.

Rg-405222
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05867 z dne 17. 5. 1999 pri subjektu
vpisa NUKLEON, kibernetski sistemi,
d.o.o., sedež: Letališka cesa 30, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29956/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 1242920
Ustanovitelja: Židan Edvard, Ljubljana

Polje, Polje, Cesta VI 28, in Albreht Bojan,
Ljubljana, Šmartno 46, vstopila 14. 10.
1998, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 10. 1998.

Rg-405226
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06640 z dne 3. 5. 1999 pri subjektu
vpisa MODRA BETTA, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino z malimi živalmi in
priborom, d.o.o., Ljubljana, sedež: Na Pe-
či 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15658/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5574544
Ustanovitelja: Malešič Tomislav, Ljublja-

na, Posavskega ul. 28, in Malešič Majda,
Ljubljana, Na Peči 8, vstopila 23. 5. 1995,
vložila po 1,744.351,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata; Martinc Jožef in Martinc Ol-
ga, izstopila 12. 11. 1998.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Martinc Jožef, razrešen 12. 11.
1998; direktor Malešič Tomislav in zastop-
nica Malešič Majda, imenovana 12. 11.
1998, zastopata družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 11. 1999.

Rg-405227
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06677 z dne 20. 5. 1999 pri subjektu
vpisa TEŽMER, podjetje za popravilo tež-
nih in merilnih naprav, d.o.o., sedež: Gor-
nji trg 44, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00593/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5066441
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Čakš Anton, razrešen 16. 11. 1998;
direktor Planovšek Franc, Medvode, Sp.
Pirniče 20g, imenovan 16. 11. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-405231
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07305 z dne 21. 5. 1999 pri subjektu
vpisa COMPRESS – PR, ekonomska pro-
paganda, d.o.o., sedež: Streliška ulica
št. 24, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28040/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5950546
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Fon Gregor, razrešen 1. 6. 1998;
prokuristka Oman-Brank Dorica, Medvode,
Sora št. 19a, imenovana 1. 6. 1998.

Rg-405233
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00199 z dne 21. 5. 1999 pri subjektu
vpisa STUDIO P, notranja dekoracija in
trgovina, d.o.o., sedež: Zaloška cesta
149, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27960/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, dejav-
nosti in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5941091
Sedež: 1000 Ljubljana, Kajakaška 40
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 5530

Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 55510 Dejavnost menz;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 24. 12. 1998.

Rg-405236
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00480 z dne 26. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31954/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1380575
Firma: OKORN IN OKORN GRAFA, sto-

ritve d.n.o.
Skrajšana firma: OKORN IN OKORN

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska ce-

sta 94
Ustanovitelja: Okorn Matej in Okorn Jo-

žef, oba iz Ljubljane, Ižanska cesta 94, vsto-
pila 25. 1. 1999, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Okorn Matej in zastopnik Okorn Jo-
žef, imenovana 25. 1. 1999, zastopata in
predstavljata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 21250
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Iz-
dajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in
periodike; 22150 Drugo založništvo;
22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigo-
veštvo in dodelava; 22240 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska
dela; 45330 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije
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pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štuka-
terska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal
in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska
dela; 45450 Druga zaključna gradbena de-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kme-
tij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60240 Cestni tovorni promet; 63300 De-
javnost 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; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72600
Druge računalniške dejavnosti; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-405240
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01658 z dne 20. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31931/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1400142
Firma: SPEEDCOM, Splošna dela v

gradbeništvu in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: SPEEDCOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta 24. ju-

nija 66
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Arifović Hadžo, Ljubljana,

Cesta 24. junija 66, in Islamović Elvedin,
Sarajevo, Piruša 17, vstopila 31. 3. 1999,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Arifović Hadžo in Islamović Elvedin,
imenovana 31. 3. 1999, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5510 Dejavnost hote-
lov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Ogla-
ševanje.

Rg-405245
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02123 z dne 11. 5. 1999 pri subjektu
vpisa DOMICIL, proizvodno, trgovsko in
gostinsko podjetje, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Kolodvorska št. 1, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10578/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo fir-
me, skrajšane firme, naslova sedeža, naslo-
va ustanovitelja ter zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5475066
Firma: GASTRO PLUS, gostinsko pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana firma: GASTRO PLUS, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Mali trg 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Vladović Živojin, Ljubljana,

Mali trg 8, vstopil 9. 1. 1991, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vladović Živojin, imenovan 9. 1.
1991, zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 11. 5. 1999: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, interantov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering).

Rg-405252
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03771 z dne 29. 7. 1999 pri subjektu
vpisa NA – VAL, družba za upravljanje in
promet z nepremičninami, trgovino, go-
stinstvo in storitve, d.o.o., sedež: Šte-
panjska cesta 22b, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13774/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5542227
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska c. 45.

Rg-405257
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02772 z dne 6. 8. 1999 pri subjektu
vpisa SMN ELITA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Brezovce 9, 1236 Trzin,
pod vložno št. 1/29607/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
osnovnega kapitala in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 1197975
Sedež: 1234 Mengeš, Glavni trg 6
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Nešović Dušan, Mengeš,

Slamnikarska ulica 6, vstopil 24. 6. 1997,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-405261
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03992 z dne 4. 8. 1999 pri subjektu
vpisa INTERPACK, proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Repnje 34, 1217 Vodi-
ce, pod vložno št. 1/30930/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deleža s temile podatki:

Matična št.: 1313576
Ustanovitelj: Frantischek Rudolf in Benc-

zak Gunther Michael, izstopila 7. 7. 1999;
Skubic Potokar Anton, Ljubljana, Ul. borcev
za severno mejo 14, vstopil 18. 5. 1998,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.
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Rg-405262
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03234 z dne 4. 8. 1999 pri subjektu
vpisa O’BEARNY, družba za posredova-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ulica Majde
Vrhovnikove 16, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30938/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1319043
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška

149.

Rg-405263
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04304 z dne 4. 8. 1999 pri subjektu
vpisa OBEN-AUF, družba za trgovino z
gradbenim in krovskim materialom,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Vošnjakova 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31562/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža in spre-
membo zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 1380524
Sedež: 1231 Ljubljana, Dunajska 421
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Zupan Alenčica, razrešena 6. 4.
1999; direktor Venek Robert, Bad Eisen-
kappel, Avstrija, Vellach 160, imenovan
6. 4. 1999.

Rg-405264
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03268 z dne 6. 8. 1999 pri subjektu
vpisa YELLY, trgovinsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Bognarjeva pot 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23083/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5760623
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov

Učakar 68
Dejavnost, izbrisana 6. 8. 1999: 55302

Dejavnost okrepčevalnic: 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Dejavnost, vpisana 6. 8. 1999: 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9304 Druge de-
javnosti za nego telesa.

Rg-405286
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03290 z dne 11. 8. 1999 pri subjektu
vpisa MAJO, servisno in trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ihan, Goričica 2, Domžale, se-
dež: Goričica 2, Ihan, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/18420/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala in deleža, uskladitev dejavnosti,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in spremembo akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5661285
Osnovni kapital: 9,380.000 SIT
Ustanovitelj: Marn Jože, Domžale, Gori-

čica 2, Ihan, vstopil 7. 4. 1992, vložil
9,380.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 11. 8. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-

dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5271 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 27. 5. 1999.

Rg-405467
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01308 z dne 13. 7. 1999 pri subjektu
vpisa AICO, medicinska oprema in inže-
niring, d.o.o., Radomlje, Preserje, Bi-
striška 16, sedež: Bistriška 16, 1235 Ra-
domlje, Preserje, pod vložno št.
1/02426/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5289769
Dejavnost, vpisana 13. 7. 1999: 4521

Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6110 Pomorski promet; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
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njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 74831 Prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 85323 Dejavnost dobrodelnih organi-
zacij; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge dejavnosti javne higie-
ne; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Dejavnost, izbrisana 13. 7. 1999: 7440
Ekonomsko propagiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 12. 1998.

Rg-405469
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01379 z dne 28. 6. 1999 pri subjektu
vpisa MAKOMTRADE, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Kremenica 18, 1292 Ig pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/09854/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5437610
Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 93021

Dejavnost frizerskih salonov.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

15. 3. 1999.

Rg-405471
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01416 z dne 29. 6. 1999 pri subjektu

vpisa MPM ENGINEERING, d.o.o., sedež:
Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26848/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo deležev, os-
novnega kapitala in akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5918367
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: Čokl Boštjan, Ljubljana-Čr-

nuče, Suhadolčanova 40, vstopil 25. 9.
1995, vložil 5,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 3. 1999.

Rg-405485
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02232 z dne 29. 6. 1999 pri subjektu
vpisa ABANČNA DZU, družba za uprav-
ljanje vzajemnih skladov, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Slovenska 50, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/26083/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
ležev, osnovnega kapitala in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5865727
Osnovni kapital. 100,000.000 SIT
Ustanovitelja: ABANKA, d.d., Ljubljana,

Slovenska cesta 58, vstopila 31. 12. 1998,
vložila 99,000.000 SIT, in Gubanec Mate-
ja, Vodice, Kamniška 40, vstopila 9. 5.
1994, vložila 1,000.000 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 5. 1999.

Rg-405486
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02351 z dne 14. 7. 1999 pri subjektu
vpisa AZ, atelje za zlatarstvo, d.d., Ljub-

ljana, sedež: Mestni trg 20, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07262/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5048354
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Stanič Rinaldo, razrešen 28. 2.
1999; direktorica Rus Mirjam, Ljubljana, Uli-
ca Gradnikove brigade 6, imenovana 1. 3.
1999.

Rg-405489
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02398 z dne 29. 6. 1999 pri subjektu
vpisa ZVD, Zavod za varstvo pri delu, d.d.,
sedež: Bohoričeva 22a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00247/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5055580
Člana nadzornega sveta: Vrhovec Sonja

in Jerše Andrej, izstopila 29. 3. 1999; Zde-
šar Marko, Omahen Gregor, vstopila 29. 3.
1999.

Rg-405493
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02549 z dne 29. 6. 1999 pri subjektu
vpisa PIK VRBOVEC – COMMERCE, Pod-
jetje za trgovino na debelo in drobno,
d.o.o., Ljubljana, Parmova 53, sedež:
Parmova 53, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14000/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5526426
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Baraka Bruna, razrešen 30. 4. 1999;
direktor Čeh Stane, Ormož, Ulica heroja
Kerenčiča 19, imenovan 1. 5. 1999.

VSEBINA

Sodni register 6405
Ljubljana 6405
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PREDPISI O DEDOVANJU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča
(šesta dopolnjena izdaja)

Predpisi o dedovanju z obširnim uvodom profesorja ljubljanske pravne fakultete dr.
Karla Zupančiča sodijo v železni repertoar založniške hiše Uradni list. Tokratno
dopolnitev uvoda in zakonskih besedil so zahtevale spremembe zakona o denaciona-
lizaciji, sprejete v drugi polovici leta 1998. Na drugačno vsebino knjige je vplivala
tudi odločba slovenskega ustavnega sodišča, objavljena julija1999, s katero je bil
razveljavljen člen zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev. Na koncu knjige pa
so objavljeni tudi valorizirani zneski davka na dediščine in darila.

Poleg zakona o dedovanju in zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev so v tej
knjigi iz Zbirke predpisov povzete tudi določbe:
– zakona o denacionalizaciji,
– zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerijih,
– zakona o nepravdnem postopku,
– zakona o notariatu.

3618 SIT  10508
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q PREDPISI O DEDOVANJU Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig


	VSEBINA
	Sodni register 
	Ljubljana 


