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Sodni register
KOPER
Rg-208033
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01085 z
dne 10. 7. 1998 pri subjektu vpisa SCHUSTER, trgovina in storitve v blagovnem prometu, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 26, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03526/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5770637
Dejavnost, vpisana 10. 7. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem.

LJUBLJANA
Rg-400110
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06632 z dne 5. 3. 1999 pri subjektu
vpisa TITAN, tovarna kovinskih izdelkov
in livarna, d.d., Kamnik, sedež: Kovinarska 28, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/00147/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5035686
Osnovni kapital: 1.466,930.000 SIT.
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Rg-400193
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00613 z dne 1. 3. 1999 pri subjektu
vpisa PROMOBIL, inženiring, d.o.o., sedež: Mokrška 14, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09786/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5440548
Firma: PROMOBILE, gradbeni inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: PROMOBILE, d.o.o.
Rg-400449
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14669 z dne 24. 2. 1999 pri subjektu
vpisa Trajna delovna skupnost samostojnih kulturnih delavcev CASABLANKA,
p.o., Parmova 41, Ljubljana, sedež: Parmova 41, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02044/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5279534
Firma: Trajna delovna skupnost samostojnih kulturnih delavcev BLANCACAZA, p.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BLANCACAZA, p.o.,
Ljubljana.
Rg-400462
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00139 z dne 1. 3. 1999 pri subjektu
vpisa INŠTITUT ZA PSIHOLOGIJO OSEBNOSTI, sedež: Rožna dolina, C. XV/14,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31428/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo odgovornosti ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 1353250
Ustanovitelji: prof.dr. Musek Janek, Notranje Gorice, Požarnice 26d, Vnanje Gorice, Musek Alenka, Notranje Gorice, Požarnice 26d, Vnanje Gorice, Musek Lešnik Kristijan, asist., Ljubljana, Trebinjska 4, in Musek Marijan, Ljubljana, Trebinjska 4, vstopili
11. 1. 1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-400572
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00977 z dne 15. 3. 1999 pri subjektu
vpisa NATAS, podjetje za gostinstvo in
trgovino, d.o.o., sedež: Glinškova
ploščad 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29131/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, naslova sedeža, ustanoviteljev, za-
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stopnikov, dejavnosti in družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 1192329
Firma: SATELIT – TMB – SL, Podjetje
za consulting, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SATELIT – TMB – SL,
d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Ravbarjeva
ulica 11
Ustanovitelji: Lapanja Alen in Lapanja Nataša, izstopila 23. 2. 1999; Cedilnik-Frua
Nina, Ljubljana, Ravbarjeva ulica 11, Frua
Dražen, Šibenik, Stjepana Radića 14, Petrak Božica, Zagreb, Horvaćanska 140, in
Petrak Marijan, Zagreb, Horvaćanska 140,
vstopili 23. 2. 1999, vložili po 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Lapanja Alen, razrešen 23. 2. 1999;
direktorica Cedilnik-Frua Nina, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokurist Frua Dražen, imenovana 23. 2. 1999.
Dejavnost, izbrisana 15. 3. 1999: 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov.
Dejavnost, vpisana 15. 3. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 51250 Trgovina na debelo s suro-

Stran

6630 / Št. 99 / 9. 12. 1999

vim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
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blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah 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 Priprava in dostava hrane (catering); 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 2. 1999.
Rg-400703
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06161 z dne 12. 1. 1999 pod št. vložka 1/31426/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1338986
Firma: NOLAS, založništvo in turizem,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NOLAS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska
c. 53
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Popović Uroš, Domžale, Miklošičeva 19, vstopil 27. 10. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Popović Uroš, imenovan 27. 10. 1998.
Dejavnost, vpisana 12. 1. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji

živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, 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; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6110 Pomorski promet; 6220 Izredni zračni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103
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Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92621 Dejavnost marin; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-400746
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06068 z dne 11. 2. 1999 pri subjektu
vpisa LOCTITE, podjetje za strokovno
svetovanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Kajuhova 17, sedež: Kajuhova 17, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21823/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5727839
Ustanovitelj: LOCTITE CORPORATION,
Connecticut-6106-ZDA, Hartford Square
North, izstopil 5. 5. 1998; HENKEL CENTRAL & EASTERN EUROPE G.M.B.H.,
Wien, Erdbergstrasse 29, vstopil 5. 5.
1998, vložil 2,107.569 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-400759
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06116 z dne 18. 1. 1999 pri subjektu
vpisa IGLU ŠPORT, proizvodnja, trgovina,
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška
88, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10215/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5448212
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 393.
Rg-400810
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00152 z dne 22. 2. 1999 pri subjektu
vpisa QUATRO-GNOSIS, podjetje za marketing, inženiring, storitve in usluge, zastopanje in posredovanje blaga in storitev v notranji in zunanji trgovini, d.o.o.,
sedež: Gregorčičeva 13a, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/07848/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in naziva s temile podatki:
Matična št.: 5397464
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zadnik Boris, razrešen 5. 2. 1998; Doblanovič Dušan, Ljubljana, Prijateljeva 3, razrešen 5. 2. 1998 kot prokurist in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-401467
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06922 z dne 29. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ALFA-INT, podjetje za mednarodno špedicijo in trgovino, d.o.o., Ljubljan-
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ska 95, Domžale, sedež: Ljubljanska 95,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/04450/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, dejavnosti in osnovnega kapitala ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5377056
Firma: ALFA – INT, Nepremičnine,
d.o.o., Domžale
Sedež: 1230 Domžale, Slamnikarska 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kavka Miran, Domžale,
Ljubljanska 95, vstopil 22. 1. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 29. 3. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0201 Gozdarstvo; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stortve menz;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-401471
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00923 z dne 22. 3. 1999 pri subjektu
vpisa LASERANA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Koprska 72, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/31527/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev,
dejavnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi
s temile podatki:
Matična št.: 1353730
Firma: PROJECTEAM, projektno trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: PROJECTEAM, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 347
Ustanovitelj: LERONA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Koprska 72, izstopila 19. 2.
1999; Stare Matjaž, Knežak, Šembije 52a,
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vstopil 19. 2. 1999, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zajc Andrej, razrešen 19. 2. 1999;
direktor Stare Matjaž, Knežak, Šembije 52a,
imenovan 19. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana 22. 3. 1999: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7415 Dejavnost holdingov; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 2. 1999.
Rg-401666
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03263 z dne 2. 3. 1999 pri subjektu
vpisa RAUCH – RAUH IN CO., proizvodnja, trgovina in storitve, d.n.o., sedež:
Štula 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27378/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbenice s temile podatki:
Matična št.: 5924308
Ustanoviteljica: Žagar Vesna, izstopila
3. 6. 1998; Rauh Špelca, Ljubljana, Štula
9, vstopila 3. 6. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo.
Rg-401777
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01045 z dne 16. 3. 1999 pri subjektu
vpisa QUADRAT DESIGN, industrijsko oblikovanje in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Ulica bratov Babnik 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08869/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5425255
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Pezdirc Nataša-Tita, razrešena 13. 12.
1995; direktor Pezdirc Vladimir, Ljubljana,
Trubarjeva 42, imenovan 13. 12. 1995.
Rg-401805
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00309 z dne 23. 2. 1999 pri subjektu
vpisa MINTY, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Koprska 72, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28067/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev in
zastopnikov ter akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:
Matična št.: 5950856
Firma: MINTY, družba za posredovanje, trgovino in storitve, d.o.o.
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Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Zajc Andrej, izstopil 19. 1.
1999; Pavc Mojca, Ljubljana, Ulica Vide Janežičeve 7, vstopila 19. 1. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zajc Andrej, razrešen 19. 1. 1999; direktorica Pavc Mojca, imenovana 19. 1. 1999.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 19. 1. 1999.

99/00524 z dne 18. 2. 1999 pri subjektu
vpisa MAIA, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Domžale, Masljeva ulica 3, sedež:
Masljeva ulica 3, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/02739/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5299756
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Pavlič Miranu, ki je bil razrešen
25. 1. 1999.

Rg-401861
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01194 z dne 24. 3. 1999 pri subjektu
vpisa CONSULT CENTER, podjetje za poslovne storitve, d.o.o., Kamnik, sedež: Ljubljanska 45, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/11989/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5487021
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Urh Marjan, razrešen 28. 2. 1999;
direktor Pezdirc Janez, Ljubljana, Vojkova
87, imenovan 1. 3. 1999.

Rg-402139
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01329 z dne 1. 4. 1999 pod št. vložka
1/31750/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1387839
Firma: ELENEA, d.o.o., trgovina in storitve
Skrajšana firma: ELENEA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Karantanska
cesta 12
Osnovni kapital: 2,224.000 SIT
Ustanoviteljica: Jagarinec Tatjana, Domžale, Ljubljanska cesta 65, vstopila 9. 3.
1999, vložila 2,224.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Jagarinec Tatjana, imenovana
9. 3. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 1. 4. 1999: 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-

Rg-402060
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07319 z dne 10. 2. 1999 pod št. vložka 1/31534/00 vpisalo v sodni register tega sodišča tujo podružnico s temile podatki:
Matična št.: 1362984
Firma: KWS AUSTRIA, Saatzucht Gesellschaft mbH, Neuaigen 65, 3430
Tulln, Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Štrekljeva 9
Ustanovitelj: KWS AUSTRIA, Saatzucht
Gesellschaft mbH, Tulln, Neuaigen 65, vstopil 20. 1. 1999, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zor Teo, Ljubljana, Štrekljeva 9, imenovan 20. 1. 1999.
Dejavnost, vpisana 10. 2. 1999: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01132 Sadjarstvo; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51210 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74820 Pakiranje.
Rg-402068
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

nim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
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gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71230
Dajanje zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74400 Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Št.

Rg-402437
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01094 z dne 8. 4. 1999 pri subjektu
vpisa HESER, Proizvodno in servisno
podjetje, d.o.o., Radomlje, Kolovec 8,
sedež: Kolovec 8, 1235 Radomlje, pod
vložno št. 1/20826/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5725755
Sedež: 1235 Radomlje, VII. ulica 35.

99/01768 z dne 29. 4. 1999 pod št. vložka 1/31859/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1413511
Firma: TIBURON, ŠESTIČ & CO., gostinstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: TIBURON, Šestič &
Co., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mestni log 55
Ustanovitelja: Šestič Zdenko David,
Kranj, Šorlijeva 35, in Baša-Djukanović Sabina, Ljubljana, Ul. Ane Ziherlove 4, vstopila
25. 3. 1999, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šestič Zdenko David, imenovan
25. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana 29. 4. 1999: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov; Točenje pijač in
napitkov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 71402 Dejavnost videotek; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Pri vpisu podatka so bile črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile dodatne oznake izpuščene.

Rg-402534
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

Rg-402562
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

Rg-402270
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00419 z dne 15. 2. 1999 pod št. vložka 1/31556/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1359304
Firma: HOČEVAR-CAJNAR, prevozništvo, k.d.
Skrajšana firma: HOČEVAR-CAJNAR,
k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1240 Kamnik, Mekinje, Cankarjeva cesta 31
Ustanovitelja: Hočevar Marjan, ki odgovarja s svojim premoženjem, in Hočevar Vilko, ki je vložil 1.000 SIT in odgovarja do
višine nevplačanega vložka, oba iz Kamnika, Mekinje, Cankarjeva cesta 31, vstoila
26. 1. 1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hočevar Marjan, imenovan 26. 1.
1999.
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1999: 6024
Cestni tovorni promet.
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99/01351 z dne 21. 4. 1999 pri subjektu
vpisa LEJMER, proizvodnja in montaža
premičnih sten, d.o.o., sedež: Pot na Tojnice 10, 1360 Vrhnika, pod vložno št.
1/27007/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev
in podatkov pri ustanovitelju, deleža, zastopnikov, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5918391
Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska cesta 9
Ustanovitelj: Čemal Nisvet, izstopil 5. 3.
1999; Karadžić Elvir, Litau, Blattenmosstrasse 17, vstopil 25. 9. 1995, vložil
1,505.940 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Čemal Nisvet, razrešen 8. 3. 1999;
Karadžić Elvir, razrešen 8. 3. 1999 kot prokurist in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokuristka Osmanagić Samka, Ljubljana, Miklošičeva cesta
15a, imenovana 8. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana 21. 4. 1999: 25110
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
25120 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 26210 Proizvodnja gospodinjske
in okrasne keramike; 26220 Proizvodnja
sanitarne keramike; 45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 513500 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
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debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila, d.n.; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600
Druge računalniške dejavnosti; 74700
Čiščenje stavb.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 3. 1999.
Rg-402574
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01331 z dne 23. 4. 1999 pod št. vložka 1/31848/01 vpisalo v sodni register tega sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št.: 1399608001
Firma: STAR MOTOSPORT COMPANY,
Družba za trgovino, d.o.o., Podružnica
Trzin
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1236 Trzin, Planjava 6
Ustanovitelj: STAR MOTOSPORT COMPANY, družba za trgovino, d.o.o., Ljublja-
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na, Stožice 29b, vstopil 5. 3. 1999, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Sitar Janez, Ljubljana, Stožice 29b,
imenovan 5. 3. 1999, kot vodja podružnice
zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1999: 17100
Priprava in predenje tekstilnih vlaken;
17200 Tkanje tekstilij; 17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 17510 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 17530
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 19100 Strojenje in dodelava usnja; 19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
19300 Proizvodnja obutve; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;

51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
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izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kemtij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah 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 Priprava in dostava hrane (catering); 60220 Dejavnost taksistov; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje;
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74400 Oglaševanje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-402788
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01120 z dne 12. 4. 1999 pri subjektu
vpisa Center procesne tehnike, varstva
pri delu, požarnega varstva in varstva
okolja Tabor, d.o.o., sedež: Tržaška 132,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02224/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža, uskladitev dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5291925
Firma: CPV, Center za varnost in
zdravje pri delu, d.o.o.
Skrajšana firma: CPV, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 57
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav;
7260
Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
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74400 Oglaševanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 75250 Zaščita in
reševanje pri požarih in nesrečah; 8041
Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 3. 3. 1999.
Rg-402800
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01431 z dne 15. 4. 1999 pod št. vložka 1/31819/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1399705
Firma: VIZIJA RAČUNOVODSTVO,
podjetje za vodenje poslovnih knjig,
d.o.o.
Skrajšana firma: VIZIJA RAČUNOVODSTVO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Brnčičeva 31
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Koprivnikar Tadeja, Dol
pri Ljubljani, Senožeti 60a, vstopila 3. 11.
1998, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ogorevc Robert, Ljubljana-Šmartno,
Srednje Gameljne 34c, imenovan 3. 11.
1998.
Dejavnost, vpisana 15. 4. 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
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
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sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Pri šifri K 74.12 vse, razen revizorskih
dejavnosti.
Rg-402802
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00810 z dne 28. 4. 1999 pod št. vložka 1/31857/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1381059
Firma: AKTIVA INVEST 2, Družba za
investiranje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AKTIVA INVEST 2,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, World Trade
Center, Dunajska 156
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: AKTIVA GROUP, podjetje za ustanavljanje in upravljanje družb,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156, vstopila
4. 2. 1999, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Črešnar-Pergar Nevenka, Ljubljana, Slomškova ulica 35, imenovana 4. 2.
1999.
Dejavnost, vpisana 28. 4. 1999: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov.
Rg-402827
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00489 z dne 5. 5. 1999 pri subjektu
vpisa AIDS FONDACIJA ROBERT, Ljubljana, Miklošičeva 38, sedež: Bežigrad
7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26267/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5872910
Firma: AIDS FONDACIJA ROBERT,
Ljubljana
Dejavnost, vpisana 5. 5. 1999: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo.
Rg-402846
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01666 z dne 18. 5. 1999 pod št. vložka 1/31923/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1413406
Firma: ČASOPISNO ZALOŽNIŠKO
PODJETJE LJUDSKA ČEBELA, družba za
založništvo in kulturne dejavnosti, d.o.o.,
Ljubljana
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Skrajšana
firma:
ČASOPISNO
ZALOŽNIŠKO PODJETJE LJUDSKA ČEBELA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zarnikova 3
Osovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Slovenska ljudska stranka, Zarnikova 3, Ljubljana, vstopila 26. 3.
1999, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Jagodič Mateja, Rogaška Slatina,
Žibernik 22, imenovana 1. 4. 1999.
Dejavnost, vpisana 18. 5. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 92320
92511 Dejavnost knjižnic; 92521 Dejavnost
muzejev.
Rg-402857
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02007 z dne 10. 5. 1999 pri subjektu
vpisa MERCATOR – KMETIJSKO GOSPODARSTVO KOČEVJE, d.o.o., Kočevje, sedež: Kolodvorska ulica 23, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/08355/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5146917
Člana nadzornega sveta: Kolar Jože in
Puž Anton, izstopila 31. 3. 1999; Jurkovič
Tadej in Vidic Dejan, vstopila 1. 4. 1999.
Rg-402895
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02065 z dne 13. 5. 1999 pri subjektu
vpisa ADLER INTERNATIONAL, Podjetje
za marketing, trgovino, uvoz, izvoz, organizacijo in finance, d.o.o., sedež: Breg
8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13528/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova sedeža,
ustanoviteljev, deležev in zastopnika ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5539510
Firma: PEGAZ CDT, Center za digitalni tisk, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PEGAZ CDT, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Aljaževa 10
Ustanovitelji: Naglič Ignac, Ljubljana, Posavskega ulica 14, vstopil 28. 5. 1993, vložil 765.000 SIT, Jelen Gabrijela, Ljubljana,
Breg 8, vstopila 15. 4. 1999, vložila
150.000 SIT, in Jelen Darko, Ljubljana, Šlajmerjeva ulica 1, vstopil 15. 4. 1999, vložil
585.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Naglič Ignac, razrešen 15. 4. 1999;
direktor Jelen Darko, imenovan 15. 4.
1999.
Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 1730
Plemenitenje tekstilij; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2221 Tiskanje
časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223

Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
8042 Drugo izobraževanje.
Rg-402944
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07054 z dne 10. 5. 1999 pri subjektu
vpisa TITAN, tovarna kovinskih izdelkov
in livarna, d.d., Kamnik, sedež: Kovinarska 28, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/00147/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5035686
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Berlec Jože, razrešen 1. 12. 1998;
direktor Janežič Matjaž, Kamnik, Čopova 3,
imenovan 1. 12. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-403245
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00081 z dne 8. 4. 1999 pri subjektu
vpisa RST, podjetje za elektroinstalacije, trgovino in inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska 28, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/17059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5727979
Firma: RST, podjetje za elektroinstalacije, trgovino in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: RST, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 51
Dejavnost, vpisana 8. 4. 1999: 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.
Rg-403251
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04916 z dne 6. 4. 1999 pri subjektu
vpisa MAIS, Informacijski inženiring,
d.o.o., Kranjčeva 26, Ljubljana, pod vložno št. 1/04253/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika in poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5425760
Ustanovitelja: Vračko Alenka, izstopila
26. 6. 1998; Stanič Marjan Jakob, Ljubljana, Snebersko nabrežje 5, vstopil 20. 12.
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1989, vložil 37,086.138 SIT, in APCON
INTERNATIONAL BUSINES GESELLSCHAFT FUR DV-Beratung mbH, Hamburg,
Friedrich-Ebert-Damm 143, vstopil 6. 7.
1998, vložil 30,343.204 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-403254
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04978 z dne 2. 4. 1999 pri subjektu
vpisa Pospeševalni center za malo gospodarstvo, sedež: Dunajska 156, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22097/00 vpisalo v sodni register tega sodišča skrajšano
firmo s temile podatki:
Matična št.: 5748542
Skrajšana firma: PCMG.
Rg-403429
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02225 z dne 2. 3. 1999 pri subjektu
vpisa POP, trgovske in storitve dejavnosti-zastopstva, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Preglov trg 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/22349/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5776511
Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 52740
Druga popravila, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 4. 1998.
Rg-403433
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03429 z dne 16. 3. 1999 pri subjektu
vpisa M & K, trgovina, izvoz-uvoz, d.o.o.,
sedež: Stara Vrhnika 18, 1360 Vrhnika,
pod vložno št. 1/20310/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5710464
Dejavnost, vpisana 16. 3. 1999: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 11. 6. 1998.
Rg-403445
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05366 z dne 26. 3. 1999 pri subjektu
vpisa TEHNI – CAR, zunanjetrgovinska
družba za trgovanje s tehničnim blagom
in ostalimi neživilskimi proizvodi ter za
poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 118, sedež: Tržaška 118, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02808/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja, deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5305233
Ustanovitelj: Tevž Peter, izstopil 4. 9.
1998; Cizej Franci, Gomilsko, Trnava 10a,

Št.

vstopil 14. 2. 1991, vložil 400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 9. 1998.
Rg-403568
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02885 z dne 17. 6. 1999 pod št. vložka 1/32025/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1420593
Firma: TRGOCEV, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: TRGOCEV, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1370 Logatec, Obrtna cona
Logatec 25
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Petrovčič Nuška, Logatec, Loka 22, vstopila 25. 5. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Petrovčič Nuška, imenovana
25. 5. 1999.
Dejavnost, vpisana 17. 6. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja lahke kovinske embalaže;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
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Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
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ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7482 Pakiranje.
Rg-403569
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06515 z dne 16. 6. 1999 pri subjektu
vpisa JULIUS MEINL, Trgovina s kavo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 21,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27483/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
novega ustanovitelja in spremembo deleža
s temile podatki:
Matična št.: 5932386
Osnovni kapital: 62,250.000 SIT
Ustanovitelja: INCAB A.G. KAFFEROSTEREI, Bozen, Italija, Schlachthofstrasse
30, vstopil 19. 12. 1995, vložil 51.045.000
SIT, in I.C.R.– INTERNATIONAL COFFE
ROSTREI, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje
38, vstopil 20. 1. 1998, vložil 11,205.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-403572
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02703 z dne 15. 6. 1999 pri subjektu vpisa MIRAGE, podjetje za mednarodno trgovino, d.o.o., Ljubljana, Resljeva 24, sedež: Resljeva 24, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/07092/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5375975
Firma: MIRAGE, podjetje za mednarodno trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MIRAGE, d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-

mikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 65210
Finančni zakup (leasing); 67200 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Rg-403573
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02884 z dne 15. 6. 1999 pri subjektu
vpisa PHILIP MORRIS LJUBLJANA, Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Šmartinska 130,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13520/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5523869
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Didier Francis Robert, razrešen
31. 5. 1999; direktorica Fabrio Sanja, Zagreb, 1. Ferenščica 49, imenovana 1. 6.
1999.
Rg-403574
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03329 z dne 11. 6. 1999 pri subjektu
vpisa MINTEX, d.o.o., trgovsko podjetje,
1240 Kamnik, Slatnerjeva 21, sedež:
Slatnerjeva 21, 1240 Kamnik, pod vložno št. 1/09767/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, deleža in ustanovitelja,
uskladitev dejavnosti, spremembo tipa zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5441676
Firma: MINTEX, trgovsko podjetje,
d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: MINTEX, d.o.o., Kamnik
Sedež: 1241 Kamnik, Ljubljanska c. 31
Osnovni kapital: 17,542.150 SIT
Ustanoviteljica: Nerima Mitja, izstopil
7. 5. 1998; Nerima Rožica, Kamnik, Slatnarjeva 21, vstopil 28. 11. 1990, vložil
17,542.150 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Nerima Mitja, razrešen 1. 5. 1999
kot zastopnik in imenovan za prokurista, in
Nerima Rožica, razrešena 1. 5. 1999 kot
zastopnica in imenovana za direktorico.
Dejavnost, vpisana 11. 6. 1999: 28730
Proizvodnja izdelkov iz žice; 31300 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 45310 Električne inštalacije;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51650 Trgovina na debe-
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lo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52740 Druga popravila, d.n.; 60240 Cestni tovorni promet; 63120 Skladiščenje;
74810 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 5. 1998.
Rg-403576
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02868 z dne 11. 6. 1999 pri subjektu
vpisa MAMUT SERVIS, Podjetje za servisno in proizvodno dejavnost, trgovino in
zastopanje tujih firm, d.o.o., Črnuče-Nadgorica, Brnčičeva 45, sedež: Brnčičeva
45, 1231 Črnuče-Nadgorica, pod vložno
št. 1/14387/00 vpisalo v sodni register tega sodišča, da se ugodi pritožbi zoper sklep Srg 4737/98 in vpiše sprememba zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5542332
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kočevar Bojan, Ljubljana, Medenska 83d, razrešen 15. 7. 1998 kot zastopnik in imenovan za direktorja.
Rg-403580
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07519 z dne 10. 6. 1999 pri subjektu
vpisa PETRIČ, export-import, trgovina in
posredništvo, d.o.o., Vrhnika, Verd 87,
sedež: Verd 87, 1360 Vrhnika, pod vložno št. 1/13687/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in deleža s temile podatki:
Matična št.: 5540836
Osnovni kapital: 2,626.000 SIT
Ustanovitelj: Petrič Niko, Vrhnika, Verd
87, vstopil 2. 10. 1991, vložil 2,626.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-403583
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05970 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu
vpis ASEA BROWN BOVERI, Inženiring,
d.o.o., oziroma v angleškem jeziku: ASEA
BROWN BOVERI ENGINEERING LTD., sedež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29935/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 1233378
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ružička Velimir, razrešen 14. 10.
1998; direktor Božič Andrej, Ljubljana, Trdinova 7, imenovan 14. 10. 1998.
Rg-403585
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01849 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu
vpisa CWT ADRIATIC, družba za turizem
in prevoz, d.o.o., sedež: Dunajska 22,
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1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30287/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izbris prokurista s temile podatki:
Matična št.: 1273698
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Ivančič Samu, ki je bil razrešen
31. 3. 1999.
Rg-403589
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01608 z dne 29. 6. 1999 pri subjektu
vpisa VISIO, design, fotografija, audio-vizuelni programi in galerija, d.o.o., Ljubljana, Metelkova 7b, sedež: Metelkova
7b, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13996/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti ter spremembo naslova pri ustanovitelju in zastopniku s
temile podatki:
Matična št.: 5526752
Ustanovitelj: Pelko Zvone, Ljubljana, Metelkova ulica 7, vstopil 20. 11. 1991, vložil
13,364.350 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pelko Zvone, imenovan 20. 11.
1991, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 6. 1999: 2215
Drugo založništvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Rg-403590
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01574 z dne 28. 6. 1999 pri subjektu
vpisa BLATANČIČ IN CO., ribištvo, trgovina in gostinske storitve, d.n.o, sedež: Ziherlova ulica 43, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30546/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1273051
Sedež: 1000 Mengeš, Dobeno 50
Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov.
Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 4. 1999.
Rg-403591
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01965 z dne 28. 6. 1999 pri subjektu
vpisa SEPROM, d.o.o., trgovina, servis,
zastopanje, uvoz-izvoz, Ljubljana, Pot na
Rakovo jelšo 139, sedež: Pot na Rakovo
jelšo 139, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24413/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5809959
Ustanoviteljica: Manfreda Janez, izstopil
9. 4. 1999; Manfreda Nina, Ljubljana, Splitska 3, vstopila 9. 4. 1999, vložila
1,503.150 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Manfreda Janez, razrešen 9. 4.
1999; direktorica Manfreda Nina, imenovana 9. 4. 1999.
Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5170
Druga trgovina na debelo; 7012 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem.
Rg-403592
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01255 z dne 28. 6. 1999 pri subjektu
vpisa RACI, racionalizacija procesov zgorevanja, d.o.o., sedež: Jamova 39, 1111
Ljubljana, pod vložno št. 1/25657/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5865425
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelja: Čretnik Jurij, Ljubljana
Šmartno, Šmartno 30, vložil 4,500.000 SIT,
in Dolanc Marko, Ljubljana, Žaucerjeva 24,
vložil 500.000 SIT, vstopila 1. 6. 1994, odgovornost: ne odgovarjata.
Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 1. 1999.
Rg-403593
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03259 z dne 28. 6. 1999 pod št. vložka 1/32067/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1430092
Firma: MODA LABUS, d.o.o., Trgovina
s tekstilnimi izdelki in obutvijo
Skrajšana firma: MODA LABUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
152
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanoviteljica: Labus Milena, Zagreb,
Pril.Baruna Filipoviča 31, vstopila 14. 6.
1999, vložila 2,200.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Labus Milena, imenovana 14. 6.
1999.
Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 18100
Proizvodnja usnjenih oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
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51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60240 Cestni tovorni
promet.
Rg-403594
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01605 z dne 24. 6. 1999 pri subjektu
vpisa G-BIRO GEČEV & CO., Podjetje za
projektiranje in inženiring, d.n.o., Ljubljana, Na jami 7, sedež: Na jami 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/16755/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5864810
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-403595
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01606 z dne 24. 6. 1999 pri subjektu
vpisa DIVECO, podjetje za inženiring,
svetovanje, zastopanje ter zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 51, sedež: Dunajska 51, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/11878/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in deležev, uskladitev
dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5485258
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Velkov Dimitar, Ljubljana,
Beblerjev trg 3, vstopil 14. 2. 1991, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1999: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 3. 1999.
Rg-403596
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02653 z dne 23. 6. 1999 pri subjektu
vpisa SERVIS BIZILJ, trgovina in zastopstva, d.o.o., sedež: Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana-Šentvid, pod vložno št. 1/28268/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5959292
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Tomšič Jožko, Rakek, Pod Srnjakom
17, imenovan 7. 5. 1999.
Rg-403597
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02683 z dne 23. 6. 1999 pri subjektu
vpisa C.E.T.A., družba za mednarodno
trgovino in zastopstva, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Zoisova 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16049/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5575869
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Stepančič Igor, razrešen 6. 5. 1999;
direktorica Stepančič Mojca, Ljubljana, Marinovševa 15, imenovana 6. 5. 1999.
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Rg-403599
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02655 z dne 23. 6. 1999 pri subjektu
vpisa IKEA, Trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 100, 1110
Ljubljana, pod vložno št. 1/25696/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5860768
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Bengt Goeran Erlandsson, razrešen
19. 5. 1999; prokurist Lars Peter Ingolf Melin, Monza, Italija, Via Parini 8, imenovan
20. 5. 1999.
Rg-403600
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02672 z dne 23. 6. 1999 pod št. vložka 1/32052/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1420283
Firma: RIBAK, d.o.o., predstavništva
Skrajšana firma: RIBAK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: RIDIX-RAPRESENTANZE
MACCHINE UTENSILI S.r.L., Torino, Italija,
Via Poggio 23, vložil 1,071.000 SIT, Luzar
Gusti, Ljubljana, Ob potoku 18, vložil
819.000 SIT, in Dian Mauro, Peseggia di
Scorze, Italija, Via P. Picasso 41, vložil
210.000 SIT – vstopili 12. 5. 1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Luzar Gusti, imenovan 12. 5. 1999.
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-

Št.

liziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-403601
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01576 z dne 23. 6. 1999 pri subjektu
vpisa SOPIC, inženiring, finančne storitve in gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29028/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 1191551
Ustanovitelji: Valas Tone, izstopil 22. 10.
1998; SOPIC INVESTISSEMENT, SOCIETE ANONYME, Tarbes, 5, Cours Gambetta, vstopil 29. 1. 1997, vložil 4,000.000
SIT, DH TRADING, upravljanje z družbami,
d.o.o., Ljubljana, Tomšičeva 3, vstopil
21. 10. 1998, vložil 3,500.000 SIT, in
SOPIC, inženiring, finančne storitve in gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana, Tomšičeva 3,
vstopil 22. 10. 1998, vložil 2,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-403602
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03206 z dne 23. 6. 1999 pri subjektu vpisa SHELL SLOVENIJA, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25008/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5823749
Ustanovitelj: SHELL OVERSEAS HOLDINGS LIMITED in THE SHELL PETROLEUM COMPANY LIMITED, oba iz Londona, Velika Britanija, Shell Centre, Se 1 7NA,
izstopila 15. 6. 1999; SHELL VENTURES
U.K. LIMITED, London, Velika Britanija,
Shell-Mex House, The Strand, vstopil 15. 6.
1999, vložil 1,963.466,042,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-403603
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04700 z dne 22. 6. 1999 pri subjektu
vpisa CHA – INTERMERKUR, trgovska izvozna in uvozna družba z omejeno odgovornostjo, Ljubljana, sedež: Trdinova
cesta 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24574/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5792851
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska cesta 3a.
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Rg-403604
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02010 z dne 30. 6. 1999 pri subjektu vpisa ALCU, Prevozno, trgovsko
in storitveno podjetje, Domžale, d.o.o.,
sedež: Fajfarjeva 7, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/09107/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in deleža, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5456959
Osnovni kapital: 8,605.885,90 SIT
Ustanovitelj: Zalokar Samo, Domžale,
Fajfarjeva 7, vstopil 28. 9. 1990, vložil
8,605.885,90 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 30 .6. 1999: 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6024
Cestni tovorni promet.
Rg-403606
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04986 z dne 26. 5. 1999 pri subjektu
vpisa VELUX SLOVENIJA, Trgovsko podjetje, d.o.o., oziroma v angleškem jeziku:
VELUX SLOVENIA, Trade Company,
d.o.o., sedež: Ljubljanska cesta 24,
1234
Mengeš,
pod
vložno
št.
1/27481/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in naziva ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5933951
Sedež: 1236 Trzin, Ljubljanska cesta 24
Ustanovitelj: VELUX INDUSTRI A/S, Soborg, Danska, Tobaksvejen 10, vstopil 1. 2.
1996, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-403612
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01792 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu
vpisa NEW CENTURY, d.o.o., Podjetje za
mednarodno trgovino in proizvodnjo,
Ljubljana, sedež: Dolsko 18, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/28776/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5985412
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Liu Wenjin, Fujian, imenovan 1. 4.
1999, zastopa družbo kot namestnik direktorja.
Rg-403673
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01825 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu
vpisa INVITRA, Podjetje za zunanjo in
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notranjo trgovino in zastopstva, d.o.o.,
Česnikova 12, Ljubljana, sedež: Česnikova 12, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04780/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža, spremembo in uskladitev dejavnosti, spremembo naslova ustanoviteljev in zastopnika ter
spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5339740
Firma: INVITRA, trgovina in zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: INVITRA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade 23
Ustanovitelja: Vidmar Žarko in Vidmar
Marjanca, oba iz Ljubljane, Cesta v zgornji
log 41, vstopila 10. 1. 1990, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vidmar Žarko, imenovan 10. 1.
1990, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 6. 1999: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 5. 1999.
Rg-403676
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02025 z dne 15. 6. 1999 pri subjektu
vpisa RANKOM, podjetje za inženiring,
posredovanje, storitve in trgovino,
d.o.o., sedež: Grahovo 70, 1384 Grahovo, pod vložno št. 1/23458/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5787165
Sedež: 1380 Cerknica, Podskrajnik 34
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 4. 1999.
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Rg-403677
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02037 z dne 15. 6. 1999 pri subjektu
vpisa ARKA, NOVAK IN DRUGI, intelektualne storitve, d.o.o., sedež: Kajuhova
ulica 27, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27453/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5935016
Sedež: 1000 Ljubljana, Povšetova ulica 12.
Rg-403678
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02051 z dne 18. 5. 1999 pri subjektu
vpisa ZAVESE TABERNIK, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Liparjeva 24,
Mengeš, sedež: Liparjeva 24, 1234 Mengeš, pod vložno št. 1/23763/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja, dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5803217
Ustanovitelj: Tabernik Katja, izstopila
15. 4. 1999; Tabernik Primož, Komenda,
Podboršt pri Komendi 19d, vstopil 15. 4.
1999, vložil 4,925.250 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Tabernik Katja, razrešena 15. 4. 1999 kot direktorica in imenovana za prokuristko, in
direktor Tabernik Primož, imenovan 15. 4.
1999, oba iz Komende, Podboršt pri Komendi 19d.
Dejavnost, vpisana 18. 5. 1999: 45430
Oblaganje tal in sten; 45450 Druga zaključna gradbena dela; 7440 Oglaševanje.
Dejavnost, izbrisana 18. 5. 1999: 7440
Ekonomsko propagiranje.
Rg-403682
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02101 z dne 4. 6. 1999 pod št. vložka
1/31983/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1411730
Firma: ASPC DROBNIČ, avtoservisno
prodajni center, k.d.
Skrajšana firma: ASPC DROBNIČ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1380 Cerknica, Podskrajnik 28
Ustanovitelja: Drobnič Zmago, ki odgovarja s svojim premoženjem in Drobnič Tomaž, ki je vložil 1.000 SIT in odgovarja do
višine nevplačanega vložka, oba iz Cerknice, Cesta na jezero 13, vstopila 9. 4.
1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Dronbič Zmago, imenovan 9. 4.
1999.
Dejavnost, vpisana 4. 6. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 6521 Finančni zakup (leasing); 7110

Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 85329 Druge
socialne dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-403683
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02102 z dne 10. 6. 1999 pod št. vložka 1/31995/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1413937
Firma: TRAMPUŠ & TRAMPUŠ, podjetje za poslovne dejavnosti, d.n.o.
Skrajšana firma: TRAMPUŠ & TRAMPUŠ, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Smerdujeva 13
Ustanovitelja: Trampuš Nevenka in Trampuš Iztok, oba iz Ljubljane, Smerdujeva 13,
vstopila 12. 4. 1999, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Trampuš Nevenka, imenovana
12. 4. 1999.
Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
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Rg-403684
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02104 z dne 27. 5. 1999 pod št. vložka 1/31962/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1413945
Firma: JIA MAO, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: JIA MAO, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob potoku 19
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Ji Long Pin, vložil
1,176.000 SIT, Ji Suli, vložil 462.000 SIT,
in Ye Guangyu, vložil 462.000 SIT, vsi iz
Zhejianga, Kitajska, vstopili 19. 4. 1999,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Ji Long Pin ter prokurista Ji Suli in Ye
Guangyu, imenovani 19. 4. 1999.
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1999: 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina nadrobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52320 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
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Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55220
Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost 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 Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah 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 Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Pogrebna dejavnost; 93040 Druge
dejavnosti za nego telesa; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-403685
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02105 z dne 27. 5. 1999 pod št. vložka 1/31963/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1413953
Firma: CHEN JI, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana oblika: CHEN JI, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob potoku 19
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Chen Haifeng, vložil
1,638.000 SIT, in Chen Haiwu, vložil
462.000 SIT, oba iz Zhejianga, Kitajska,
vstopila 19. 4. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Chen Haiwu in direktor Chen Haifeng, imenovana 19. 4. 1999.
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Dejavnost, vpisana 27. 5. 1999: 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okprečevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
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javnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah 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 Priprava in dostava hrane (catering); 60220 Dejavnost taksistov; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Pogrebna dejavnost; 93040 Druge
dejavnosti za nego telesa; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-403686
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02539 z dne 4. 6. 1999 pri subjektu
vpisa RLS, merilna tehnika, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta II grupe odredov 25,
1261 Ljubljana Dobrunje, pod vložno št.
1/03843/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deleža, spremembo in uskladitev dejavnosti
ter spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5315247
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Janez, Ljubljana,
Rožna dolina, Cesta VII/29, vstopil 15. 12.
1989, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 4. 6. 1999: 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5274 Druga popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih
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strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 5. 1999.
Rg-403687
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02674 z dne 27. 5. 1999 pri subjektu
vpisa VELUX SLOVENIJA, Trgovsko podjetje, d.o.o., oziroma v angleškem jeziku:
VELUX SLOVENIA, Trade Company,
d.o.o., sedež: Ljubljanska cesta 24,
1236 Trzin, pod vložno št. 1/27481/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5933951
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1999: 2030
Stavbno mizarstvo; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Električne inštalacije; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.
Rg-403689
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02696 z dne 8. 6. 1999 pod št. vložka
1/31993/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1422286
Firma: SAZO ULČAR IN DRUGI, storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: SAZO ULČAR IN DRUGI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1275 Šmartno pri Litiji, Valvazorjeva ulica 19
Ustanoviteljici: Ulčar Zorana, Šmartno pri
Litiji, Valvazorjeva ulica 19, in Štikovac Stana, Litija, Ulica Luke Svetca 3, vstopili 21. 5.
1999, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Ulčar Zorana in zastopnica Štikovac Stana, ki zastopa družbo kot namestnica direktorice, imenovani 21. 5. 1999.
Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov.
Rg-403691
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02707 z dne 15. 6. 1999 pri subjektu

vpisa RIM, d.o.o., proizvodnja, trgovina
in storitve, sedež: Trubarjeva 27/I, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17235/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5605300
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Demirovski Jani, Southport, Anglija,
151, Portland str., imenovan 25. 5. 1999.
Rg-403692
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02726 z dne 10. 6. 1999 pod št. vložka 1/31998/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1420356
Firma: DAMAT & DAMAT, Trgovina,
proizvodnja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DAMAT & DAMAT,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1210 Ljubljana, Plemljeva 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Treven Damjan, Ljubljana,
Gotska 13, vstopil 10. 5. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Treven Damjan, imenovan 10. 5.
1999.
Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 05010
Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 15110 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 15120 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 15130 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 15200 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
izdelkov; 15310 Predelava in konzerviranje krompirja; 15320 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 15330 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 15410
Proizvodnja surovega olja in maščob;
15420 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 15430 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 15520 Proizvodnja sladoleda;
15610 Mlinarstvo; 15620 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja krmil; 15720 Proizvodnja hrane
za hišne živali; 15810 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja
trajnega peciva in slaščic; 15830 Proizvodnja sladkorja; 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 homogeniziranih živil in dietetične hrane; 15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910 Proizvodnja žganih pijač;
15920 Proizvodnja etilnega alkohola;
15930 Proizvodnja vina iz grozdja; 15940
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 15950
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 15960 Proizvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 22110
Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220
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Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in
dodelava; 22240 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 23100 Proizvodnja koksa; 23200 Proizvodnja naftnih
derivatov; 24110 Proizvodnja tehničnih plinov; 24120 Proizvodnja barvil in pigmentov; 24130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij; 24140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij;
24150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 24160 Proizvodnja plastičnih mas v
primarnih obliki; 24170 Proizvodnja sintetičnega 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; 24620 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 24630 Proizvodnja eteričnih olj; 24640 Proizvodnja
fotografskih kemikalij; 24650 Proizvodnja
neposnetih nosilcev zapisa; 24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
24700 Proizvodnja umetnih vlaken; 25110
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
25120 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 25210 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28210
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 28400
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin, prašna metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 29110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 29120 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 29230 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 34100
Proizvodnja motornih vozil; 34200 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 35110 Gradnja in popravilo ladij; 35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 35410
Proizvodnja motornih koles; 35420 Proizvodnja koles; 35430 Proizvodnja vozil za
invalide; 35500 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 36610 Proizvodnja bižuterije;
36620 Proizvodnja metel in krtač; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 37100
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 41000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vr-
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tanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; ; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
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51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 55220 De-
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javnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov;55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost 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
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah 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
Priprava in dostava hrane (catering) 60100
Železniški promet; 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 60220 Dejavnost taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 60300 Cevovodni transport; 61100 Pomorski promet; 61200 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 62200 Izredni zračni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63220 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 63230
Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 64120 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte; 64200 Telekomunikacije; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje
zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
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dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju medicine; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje;
74150
Dejavnost
holdingov; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje;
74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo,
dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80410 Dejavnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85311
Dejavnost domov za starejše; 85319 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo; 85329
Druge socialne dejavnosti; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge dejavnost javne higiene; 91330 Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 92110
Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Distribucija filmov in videofilmov; 92130 Kinematografska dejavnost; 92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine; 92530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93030 Pogrebna dejavnost; 93040 Druge dejavnosti za nego telesa; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 95000 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Pri šifri dejavnosti 74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, razen poizvedovalne dejavnosti.
Rg-403695
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02751 z dne 8. 6. 1999 pod št. vložka

1/31991/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v Novem mestu, spremembo firme, sedeža, zastopnika in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5939810
Firma: JEROVŠEK COMPUTERS N.M.,
informacijski sistemi, d.o.o.
Skrajšana firma: JEROVŠEK COMPUTERS N.M., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Breznikova
ulica 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: JEROVŠEK COMPUTERS,
trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Domžale, Breznikova ulica 17, vstopil 28. 3.
1996, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Jerovšek Matjaž, Medvode, Verje
13a, imenovan 28. 3. 1996 in Sitar Dušan,
Kamnik, Zaprice 6, imenovan 26. 5. 1999.
Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 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; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
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ci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
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gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
pod vl. št,. 1/3887/00 s firmo JEROVŠEK
COMPUTERS N.M., družba za proizvodnjo,
trgovino in računalništvo, d.o.o., Novo mesto, Ljubljanska cesta 27.
Rg-403697
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02780 z dne 3. 6. 1999 pod št. vložka
1/31978/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1422391
Firma: KOALA TEAM KOLEŠA, storitve
in trgovina, k.d.
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Skrajšana firma: KOALA TEAM KOLEŠA, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1296 Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 9a
Ustanovitelja: Koleša Alojz, ki odgovarja
s svojim premoženjem, in Koleša Andrej, ki
je vložil 1.000 SIT, in ne odgovarja, oba iz
Šentvida pri Stični, Šentvid pri Stični 9a,
vstopila 25. 5. 1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Koleša Alojz, imenovan 25. 5. 1999.
Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 02010
Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve;
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 15820 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15910 Proizvodnja žganih pijač;
15930 Proizvodnja vina iz grozdja; 15960
Proizvodnja piva; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 36400 Prozvodnja
športnih izdelkov; 45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 45310
Električne inštalacije; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 60220
Dejavnost taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63120 Skladiščenje; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 64200 Telekomunikacije; 65210
Finančni zakup (leasing); 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71402 Dejav-
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nost videotek; 72200 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska
dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92200 Radijska in
televizijska dejavnost; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92400 Dejavnost tiskovnih agencij; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa.
Rg-403775
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02382 z dne 19. 5. 1999 pod št. vložka 1/31925/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1414348
Firma: MARSAB, trgovina, storitve in
proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: MARSAB, d.o.o.
Pravnoorog. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Podutiška 46
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Jeršin Marjan, Škofljica,
Šmarska c. 32, vstopil 28. 4. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jeršin Marjan, imenovan 28. 4.
1999.
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1930
Proizvodnja obutve; 2215 Drugo založništvo; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 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; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119
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Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6022 Dejavnost taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-

niško in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-403776
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02375 z dne 19 .5. 1999 pri subjektu
vpisa OPHTACOM, medicinski inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Trstenjakova 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15569/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5639948
Sedež: 1000 Ljubljana, Metelkova 15.
Rg-403777
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02364 z dne 27. 5. 1999 pod št. vložka 1/31961/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1414321
Firma: SHELL ADRIA, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: Shell Adria, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: SHELL OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, London Sei 7 NA, Shell
Centre, vstopil 29. 4. 1999, vložil
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: generalni direktor Krivic Samo, Ljubljana, Fabianijeva ulica 43, ter skupna prokuristka
Cotman Antonija, Mengeš, Levčeva 17, Kregar Simon, Izola, Zadružna 7, in Kačar Dragana, Ljubljana, Vojkova cesta 77, imenovani 29. 4. 1999.
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1999: 1110
Pridobivanje nafte in zemeljskega plina;
1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte
in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč; 2320 Proizvodnja naftnih derivatov;
4521 Splošna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovi-
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na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 6010 Železniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-403782
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02220 z dne 21. 5. 1999 pri subjektu
vpisa DEKATEL, podjetje za telekomunikacije, informatiko in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Slovenska 11, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04703/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podaki:
Matična št.: 5338514
Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposvetska 10
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 31610 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in
vozila; 31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih naprav; 33200 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 45310 Električne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64200
Telekomunikacije; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
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podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 4. 1999.
Rg-403783
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02076 z dne 7. 5. 1999 pri subjektu
vpisa S.A.M.M., d.o.o., podjetje za trgovino, gostinstvo, turizem, obrt in osebne
storitve, Pijava Gorica 25, Škofljica, sedež: Pijava Gorica 25, 1291 Škofljica,
pod vložno št. 1/09172/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo deležev
in osnovnega kapitala, spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5436206
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Mehle Silva, Škofljica, Pijava Gorica 25c, Štrukelj Jože, Škofljica, Pijava Gorica 25b, in Vrbinc Majda, Škofljica,
Pijava Gorica 25, ki so vstopili 27. 9. 1990,
Štrukelj Ana, Škofljica, Pijava Gorica 25b,
ki je vstopila 22. 5. 1991, ter Mehle Slavko, Škofljica, Pijava Gorica 25c, in Vrbinc
Miro, Škofljica, Pijava Gorica 25, ki sta vstopila 20. 1. 1992 – vložili po 350.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 7. 5. 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
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
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kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
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govina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5530 Dejavnost prehrambenih in gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje
stavb; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Pogrebna dejavnost; 9304 Druge dejavnosti
za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 4. 1999.
Rg-403785
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01956 z dne 22. 4. 1999 pri subjektu
vpisa ALMIS, trgovina in svetovanje,
d.o.o., sedež: Jesihov štradon 50, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28587/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5944643
Sedež: 1000 Ljubljana, Prešernova 11
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
30. 3. 1999.
Rg-403786
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01942 z dne 21. 5. 1999 pod št. vložka 1/31936/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1413724
Firma: ELEKTRO KREJAN, podjetje za
izvajanje elektro in strojnih instalacij,
d.o.o.
Skrajšana firma: ELEKTRO KREJAN,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
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Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Gabrovšek Janez, Ljubljana, Kamnogoriška cesta 69, in Orehek Vojko, Dol pri Ljubljani, Zagorica pri Dolskem
5, vstopila 20. 4. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gabrovšek Janez in zastopnik Orehek Vojko, imenovana 20. 4. 1999.
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999:
36140 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 45310 Električne inštalacije; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-403787
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01940 z dne 23. 4. 1999 pri subjektu
vpisa DOMAČA PEKA, proizvodnja peciva, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pod topoli 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07142/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljice, zastopnika in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5376211
Ustanovitelj: Mejač Meta, izstopila 30. 3.
1999; Mejač Tilen, Ljubljana, Pod topoli 5,
vstopil 3. 11. 1997, vložil 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Mejač Meta, razrešena 30. 3.
1999; Mejač Tilen, razrešen 30. 3. 1999
kot prokurist in imenovan za direktorja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
30. 3. 1999.
Rg-403788
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01939 z dne 23. 4. 1999 pri subjektu
vpisa HTE, podjetje za trgovino, storitve
in inženiring s področja elektronike,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Roška 19, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02902/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, deležev in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5327504
Osnovni kapital: 20,816.430,95 SIT
Ustanovitelja: Živec Biserka, Piran, Grudnova 16, vstopila 11. 12. 1989, vložila
18,734.787,85 SIT, in HTE, Podjetje za
trgovino, storitve in inženiring s področja
elektronike, d.o.o., Ljubljana, Roška 19,
vstopil 22. 11. 1996, vložil 2,081.643,10
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 4. 1999.
Rg-403789
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01802 z dne 3. 5. 1999 pod št. vložka
1/31861/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1413589
Firma: URISA, d.o.o., Podjetje za oddajo nepremičnin, avtomobilov in plovil
v najem

Skrajšana firma: URISA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1291 Škofljica, Zalog pri Škofljici 18
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kopriva Samo, vložil
1,500.000 SIT, ter Kopriva Iztok in Kopriva
Soča, vložila po 500.000 SIT, vsi iz Škofljice, Zalog pri Škofljici 18, vstopili 29. 3.
1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kopriva Iztok, imenovan 29 .3. 1999.
Dejavnost, vpisana 3. 5. 1999: 1541
Proizvodnja surovega olja in maščob; 3310
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
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hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah 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 Priprava in dostava hrane (catering); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Dejavnost taksistov; 60220 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-

Št.

možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije;
7412
Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-403793
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01592 z dne 31. 3. 1999 pri subjektu
vpisa SENACOM, svetovanje, trgovina, inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vikrče
11, 1211 Ljubljana Šmartno, pod vložno
št. 1/28723/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5996449
Ustanovitelj: Bizjak Majda, izstopila
27. 10. 1998; Bizjak Gregor, Ljubljana-Šmartno, Vikrče 11, vstopil 11. 3. 1998,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Bizjak Majda, razrešena 26. 3.
1998; Bizjak Gregor, razrešen 25. 3. 1999
kot prokurist in imenovan za direktorja.
Dejavnost, vpisana 31. 3. 1999: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 3. 1999.
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Rg-403794
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01528 z dne 5. 5. 1999 pri subjektu
vpisa TEKSTIL BETI, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Polhov Gradec, sedež: Polhov Gradec 6b, 1355 Polhov
Gradec, pod vložno št. 1/20513/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo priimka ustanoviteljice in zastopnice s
temile podatki:
Matična št.: 5699681
Ustanoviteljica: Jurček Beti, Polhov Gradec, Polhov Gradec 6b, vstopila 16. 11.
1992, vložila 1,543.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Jurček Beti, imenovana 16. 11.
1992, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-403795
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01515 z dne 22. 4. 1999 pri subjektu
vpisa SANTAJA, d.o.o., trgovina z avtomobili, rezervnimi deli in priborom, sedež: Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27557/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, zastopnikov in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5935784
Ustanovitelj: Trstenjak Boštjan, Pavkovič
Dragan in Kurtinović Goran, izstopili 17. 3.
1999; Rostić Milenko, Ljubljana, Beblerjev
trg 11, vstopil 17. 3. 1999, vložil
2,250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Trstenjak Boštjan ter zastopnika Pavkovič Dragan in Kurtinović Goran, razrešeni
17. 3. 1999; direktor Rosić Milenko, imenovan 17. 3. 1999.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 3. 1999.
Rg-403797
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01501 z dne 6. 4. 1999 pod št. vložka
1/31756/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1399918
Firma: IPROM, trgovina, svetovanje in
storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: IPROM, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1211 Ljubljana-Šmartno, Ulica Ivice Pirjevčeve 16
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Jakoš Franc, Ljubljana,
Beblerjev trg 14, Struna Dejan, Piran, Gregoričeva 4, Zajec Andrej, Ljubljana, Zg. Gameljne 22, in Cetin Simon, Ljubljana-Šmartno, Ul. Ivice Pirjevčeve 16, vstopili 23. 3.
1999, vložili po 525.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cetin Simon, imenovan 23. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana 6. 4. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
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janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov;
3001
Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4521 Splošna gradbena dela; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjski-
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mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;

55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost 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
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah 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
Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220 Dejavnost taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64110 Dejavnost javne pošte;
64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 7412 Računovod-
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Št.

ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost
holdingov; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

stinskih obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Dejavnost holdingov; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-403800
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01497 z dne 2. 4. 1999 pod št. vložka
1/31754/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1399888
Firma: M – INVEST, poslovno svetovanje in investiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: M – INVEST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 12
Osnovni kapital: 2,101.000 SIT
Ustanovitelji: Mokrovič Borut, vložil
1,000.000 SIT, ter Mokrovič Breda Marija,
Mokrović Aleksander in Mokrović Alenka,
vložili po 367.000 SIT, vsi iz Dobove, Rigonce 6, vstopili 9. 3. 1999, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Mokrovič Breda Marija, imenovana 9. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana 2. 4. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano
kmetijstvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Dejavnost prehrambenih go-

Rg-403802
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01493 z dne 31. 3. 1999 pri subjektu
vpisa PARKCOM, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Vilharjeva cesta 24, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30269/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1272845
Sedež: 1000 Ljubljana, Vilharjeva cesta 12.

Rg-403801
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01491 z dne 22. 4. 1999 pri subjektu
vpisa JAMBO, trgovina in proizvodnja,
d.o.o., sedež: Bakovnik 5č, 1240 Kamnik, pod vložno št. 1/27667/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5938236
Sedež: 1240 Kamnik, Bistriška cesta
10b.

Rg-403808
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01472 z dne 31. 3. 1999 pod št. vložka 1/31741/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1399829
Firma: POTODOM, podjetje za storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: POTODOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pleteršnikova 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Valič Mateja, Ljubljana,
Pleteršnikova 12, vstopila 23. 3. 1999, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Valič Mateja in prokurist Valič Aleš,
oba iz Ljubljane, Pleteršnikova 12, imenovana 23. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana 31. 3. 1999: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
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80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92110
Snemanje filmov in videofilmov; 92200 Radijska in televizijska dejavnost; 92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Rg-403810
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01465 z dne 22. 4. 1999 pri subjektu
vpisa TTG TIM, podjetje za gostinstvo in
turizem, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trg OF
6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29296/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1195930
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Gubič Zorica, razrešena 6. 1.
1999; direktorica Globočnik Milena, Ljubljana, Gorenje Blato 101, ter prokuristi Gubič Karel, Ljubljana, Jakčeva 8, Mrčun
Franc, Ljubljana, Mucherjeva ulica 8, in Novoselič Marija, Ljubljana, Beričevo 19a, imenovani 6. 1. 1999.
Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 1. 1999.
Rg-403812
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01463 z dne 3. 5. 1999 pri subjektu
vpisa KITAJSKI ZID, družba za trgovino
in gostinstvo, d.o.o., sedež: Cesta Ljubljanske brigade 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29983/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1216465
Ustanovitelj: Qiu Shouzong, izstopil
22. 3. 1999; Qiu Xiaojun, Kitajska, Zhejiang, vstopil 2. 10. 1997, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Qiu Shouzong in prokurist Mehle Tomaž, razrešena 22. 3. 1999; direktor Qiu
Xiaojun, imenovan 2. 10. 1997.
Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 3. 1999.
Rg-403813
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01452 z dne 4. 5. 1999 pod št. vložka
1/31866/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1387944
Firma: FINCONSULT, Trgovska in finančna družba, d.o.o.
Skrajšana firma: FINCONSULT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Cesta treh talcev 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Jančar Tomaž, Kamnik, Cesta treh talcev 10, vstopil 12. 2. 1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jančar Tomaž, imenovan 12. 2.
1999.
Dejavnost, vpisana 4. 5. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
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2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperi-
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mentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7481 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-403817
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01365 z dne 31. 3. 1999 pri subjektu vpisa ALPER-IMPEX, uvozno-izvozna družba, d.o.o., Ljubljana, sedež: Komenskega 14, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/08490/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5419042
Dejavnost, vpisana 31. 3. 1999: 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 3. 1999.
Rg-403818
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01300 z dne 22. 3. 1999 pri subjektu
vpisa DESIGN CENTER, družba za trženje, zastopanje in posredovanje v domači in mednarodni trgovini, izvoz in
uvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Resljeva
cesta 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28334/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža – nadomestni sklep Srg 3811/98 s temile podatki:
Matična št.: 5971381
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 71a.
Rg-403820
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00949 z dne 20. 4. 1999 pri subjektu

vpisa APR, družba za razvoj informacijske tehnologije, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Postojnska 21, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/03586/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, osnovnega kapitala, deležev,
ustanoviteljev in zastopnika, spremembo in
uskladitev dejavnosti, spremembo akta o
ustanovitvi in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5313996
Firma: APR, poslovno svetovanje,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: APR, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Polje, C.
VI/24
Osnovni kapital: 2,102.400 SIT
Ustanovitelji: Laznik Anton, izstopil 24. 7.
1998, in Brezovar Marjan, izstopil 25. 1.
1999; Drole Andrej, Ljubljana, Polje, C.
VI/24, vstopil 21. 12. 1998, vložil
2,102.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Laznik Anton, razrešen 29. 1. 1999;
direktor Drole Andrej, imenovan 29. 1.
1999.
Dejavnost, vpisana 20. 4. 1999: 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51700 Druga trgovina na debelo;
65230 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju ružboslovja; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 1. 1999.
Rg-403821
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00917 z dne 10. 3. 1999 pri subjektu
vpisa IZON, podjetje za vzdrževanje in
projektivni inženiring, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Podlimbarskega 15, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/22385/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnika in tipa
zastopnika, uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5743117
Ustanovitelja: Bajc Peter, izstopil 18. 2.
1999; Harter Zoran, Ljubljana, Vodovodna
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cesta 46, in Bajc Katja, Ljubljana, Podlimbarskega 15, vstopila 18. 2. 1999, vložila
po 885.159,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Bajc Peter, razrešen 18. 2. 1999;
direktor Harter Zoran in zastopnik Bajc Peter, imenovana 18 .2. 1999.
Dejavnost, vpisana 10. 3. 1999: 01500
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
21120 Proizvodnja papirja in kartona;
21210 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 22110 Izdajanje
knjig; 22150 Drugo založništvo; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28520 Splošna mehanična dela; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
29600 Proizvodnja orožja in streliva;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52473 Dejavnost papirnic; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.
Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 2. 1999.
Rg-403822
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00906 z dne 25. 3. 1999 pod št. vložka 1/31656/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1381237
Firma: MATEOVIĆ & CO., kirurške storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MATEOVIĆ & Co.,
d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Malnarjeva
ulica 43
Ustanovitelja: Mateović Milutin in Mateović Tatjana, oba iz Ljubljane, Malnarjeva ulica 43, vstopila 18. 2. 1999, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Mateović Tatjana in direktor Mateović Milutin, imenovana 18. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana 25. 3. 1999: 85122
Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena
dejavnost.

Št.

Rg-403823
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00884 z dne 9. 4. 1999 pod št. vložka
1/31732/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1381202
Firma: SKUPINA INDIGO, poslovno
svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SKUPINA INDIGO,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Hranilniška 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Knez Rok, Ljubljana, Hranilniška ulica 9, in Dermol Valerij, Ljubljana,
Brodarska ulica 12, vložila po 945.000 SIT,
ter Vuković Olga, Ljubljana, Preglov trg 4,
vložila 210.000 SIT – vstopila 18. 2. 1999,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Knez Rok ter prokurista Dermol Valerij in Vuković Olga, imenovani 18. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
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vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9212 Distribucija filmov in videofilmov.
Rg-403824
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00883 z dne 12. 4. 1999 pod št. vložka 1/31785/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1381199
Firma: FAST SUHADOLNIK & CO,
d.n.o., trgovina, zunanja trgovina in zastopanje
Skrajšana firma: FAST SUHADOLNIK &
CO, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1352 Preserje, Jezero 115
Ustanovitelja: Suhadolnik Tadej in Suhadolnik Franc, oba iz Preserja, Jezero 115,
vstopila 19. 2. 1999, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Suhadolnik Tadej in zastopnik Suhadolnik Franc, imenovana 19. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
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tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo,
dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5521 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6420 Telekomunikacije; 7011
Organizacija izvedbe nepremičinskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov.

Rg-403827
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00880 z dne 1. 4. 1999 pod št. vložka
1/31751/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1381172
Firma: POSKUS, podjetje za poslovno
svetovanje, upravljanje in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: POSKUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gašperšičeva 3a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Ivančič Branko, Ljubljana,
Gašperšičeva ulica 3a, vstopil 21. 1. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Ivančič Branko in direktorica Ivančič
Marta, imenovana 21. 1. 1999.
Dejavnost, vpisana 1. 4. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja

Rg-403830
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00870 z dne 6. 5. 1999 pri subjektu
vpisa SHANTI, založništvo, svetovanje,
storitve, d.o.o., sedež: Gašperšičeva 8,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26248/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnika
in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5866049
Firma: UKA, založništvo, svetovanje,
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: UKA, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Povše Roman in Povše
Tatjana, izstopila 15. 2. 1999; Gabrič Uršula, Ljubljana, Hruševska c. 66, vstopila
15. 2. 1999, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Povše Tatjana in zastopnik Povše
Roman, razrešena 15. 2. 1999; direktorica
Gabrič Uršula, imenovana 15. 2. 1999.
Dejavnost, izbrisana 6. 5. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
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2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 261 Proizvodnja stekla in
steklenih izdelkov; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22150
Drugo založništvo; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 52473 Dejavnost papirnic;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74700
Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90005 Druge dejavnosti javne
higiene; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 2. 1999.

vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7481
Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Kranju, pod
vložno številko 1/3407/00.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 1. 1999.

Rg-403831
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00869 z dne 6. 5. 1999 pod št. vložka
1/31880/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS v Kranju, spremembo
sedeža, firme, skrajšane firme, ustanoviteljice, dejavnosti, zastopnice in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5627532
Firma: MANAM, podjetje za zastopanje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: MANAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Medenska 91
Osnovni kapital: 1,615.500 SIT
Ustanovitelj: Ambrožič Mirjam, izstopila
25. 1. 1999; Cvelbar Peter, Metlika, Vinogradniška cesta 15, vstopil 25. 1. 1999,
vložil 1,615.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Ambrožič Mirjam, razrešena 25. 1.
1999; direktor Cvelbar Peter, imenovan
25. 1. 1999.
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-

Rg-403832
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00857 z dne 24. 3. 1999 pod št. vložka 1/31722/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1381164
Firma: LTM, svetovanje in storitve,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LTM, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. Gubčeve
brigade 63
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljici: Tomaž Vlasta, vložila
1,680.000 SIT, in Tomaž Meta, vložila
420.000 SIT, obe iz Ljubljane, Ulica Gubčeve brigade 63, vstopili 12. 2. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Tomaž Meta, imenovana 12. 2.
1999.
Dejavnost, vpisana 24. 3. 1999: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5522
Dejavnost kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
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mom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
8042 Drugo izobraževanje; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-403883
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05257 z dne 21. 5. 1999 pri subjektu
vpisa LAH, podjetje za uvoz-izvoz, trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Komenda, Klanec 13, sedež: Klanec 13,
1218 Komenda, pod vložno št.
1/08374/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5411815
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 25110
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
25120 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s por-
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celanom, steklenino, tapetami, čistili;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52740 Druga popravila,
d.n.; 60240 Cestni tovorni promet;
63120 Skladiščenje.
Rg-403884
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/07520 z dne 21. 5. 1999 pri subjektu
vpisa PRI-MA, Podjetje za marketing, založništvo, inženiring in trgovino, d.o.o.,
sedež: Igriška 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02463/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala, deležev,
naslova ustanoviteljev in zastopnikov in družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5297117
Firma: PRI-MA, d.o.o., veletrgovina
Skrajšana firma: PRI-MA, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,742.601 SIT
Ustanovitelja: Bergant Gregor in Bergant
Marjeta, oba z Vrhnike, Na Zelenici 3a, vstopila 21. 10. 1989, vložila po 1,371.300,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Bergant Gregor in Bergant Marjeta,
imenovana 21. 10. 1989, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 12. 1998.
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Rg-403885
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00381 z dne 21. 5. 1999 pri subjektu
vpisa AGORA TRADE, Podjetje za trgovino, d.o.o., sedež: Jurčkova cesta št. 71,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30283/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5314046
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 6024 Cestni tovorni promet.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 1. 1999.
Rg-403890
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02029 z dne 24. 5. 1999 pri subjektu
vpisa LAH, podjetje za uvoz-izvoz, trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Komenda, Klanec 13, sedež: Klanec 13,
1218 Komenda, pod vložno št.
1/08374/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5411815
Osnovni kapital: 43,527.673 SIT
Ustanovitelj: Lah Marko, Komenda, Klanec 13, vstopil 31. 7. 1990, vložil
43,527.673 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 4. 1999.
Rg-403891
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02111 z dne 24. 5. 1999 pri subjektu
vpisa BENCKISER ADRIATIC, trgovinska
družba, d.o.o., sedež: Dunajska 56,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30238/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, zastopnikov,
naziva zastopnika in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1272870
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova 2
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Butara Melita, razrešena 12. 4.
1999; Jensen Henrik Lerbaek, Budimpešta
II, Kussuth Lajos VTCA 47a, razrešen 12. 4.
1999 kot prokurist in imenovan za direktorja, in prokurist Gebhardt Roberto, London
SW 3 1LS, 1 Ovington Gardens, imenovan
12. 4. 1999.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 5. 1999.
Rg-403892
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02116 z dne 27. 5. 1999 pri subjektu
vpisa MAOP, Računalniški inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Moškričeva 39,

1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02136/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
naslova zastopnika in družbene pogodbe
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5286778
Ustanovitelji: Gaspari Marko, Ljubljana,
Trnovski pristan 6, vstopil 22. 6. 1989, vložil 438.305,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pišljar Katarina, Juvančič Maja, Klenovšek Ernest in Lozej Miroslav, izstopili
31. 3. 1999; Mugerle Franci, Ljubljana, Ob
Ljubljanici 56, vstopil 17. 5. 1994, vložil
8,902,971 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mugerle Franci, imenovan 23. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana 27. 5. 1999: 511
Posredništvo; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti;
7415 Upravljanje s holding družbami, 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 743
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje.
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1999: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 4. 1999.
Rg-403893
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02125 z dne 27. 5. 1999 pri subjektu
vpisa IDOM HSL, svetovanje s področja
informacijskih sistemov, Ljubljana, sedež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26037/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, naslova, ustanovitelja, deleža,
zastopnikov, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5866154
Firma: HERMES SOFTLAB SOLUTIONS, svetovanje s področja informacijskih sistemov, d.o.o.
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Skrajšana firma: HSL SOLUTIONS,
d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska 51
Ustanovitelj: IDOM S.A., Geneva, 20
route de Pre Bosi, CH, 2115, izstopil 8. 3.
1999; HERMES SOFTLAB, programska
oprema, d.o.o., Ljubljana, Litijska 51, vstopil 5. 9. 1994, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Bric Rudi, razrešen 8. 3. 1999; direktorica Sajben Klara, Budimpešta, Anyos
u. 7.II/5, in predsednik uprave Schara Tomaž, Ljubljana, Pod vrbami 14, imenovan
8. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1999: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6420 Telekomunikacije; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 3. 1999.
Rg-403894
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02145 z dne 21. 5. 1999 pri subjektu
vpisa MC – METAL, družba za posredovanje, trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Andričeva ul. 27, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28881/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, ustanovitelja, deleža in akta o ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1123858
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Czerny Gabrijel, Ljubljana,
Andričeva ul. 27, vstopil 13. 1. 1997, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Muri Marjeta, izstopila 21. 4. 1999.
Dejavnost, izbrisana 21. 5. 1999: 7440
Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 7440
Oglaševanje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 4. 1999.
Rg-403896
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02156 z dne 26. 5. 1999 pri subjektu
vpisa TEHNOMODEL, Strojno modelarstvo, d.o.o., Brest 2, Ig, sedež: Brest
2, 1292 Ig, pod vložno št. 1/08759/00

Št.

vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala, ustanovitelja, deleža in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5474370
Firma: TEHNOMODEL, Strojno modelarstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: TEHNOMODEL, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Urbas Marko, izstopil
30. 3. 1999; Urbas Dušan, Ig, Brest 2, vstopil 30. 3. 1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Urbas Marko, razrešen 30. 3. 1999;
direktor Urbas Dušan, imenovan 30. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 92522 Varstvo kulturne dediščine.
Rg-403897
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02158 z dne 28. 5. 1999 pri subjektu
vpisa SEIKOMAR, špedicija in agencija,
d.o.o., sedež: Črna vas 89, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/09175/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, deleža, ustanoviteljev,
priimka ustanoviteljice in zastopnice, zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1190687
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelji: Scagnetti Seiko, Ljubljana,
Črna vas 89, vstopila 10. 10. 1990, vložila
2,000.000 SIT, ter Zahtila Mario, Koper,
Cesta na Markovec 65, in Dežulović Miro,
Rijeka, Vrtlarski put 11b, vstopila 16. 4.
1999, vložila po 250.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Scagnetti Seiko, imenovana
10. 10. 1990, zastopa družbo brez omejitev, ter prokurista Zahtila Mario in Dežulović
Miro, imenovana 16. 4. 1999.
Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 4. 1999.
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Rg-403898
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02159 z dne 28. 5. 1999 pri subjektu
vpisa JACKIE CO., Podjetje za proizvodnjo, založništvo in marketing, d.o.o., sedež: Dolenjska c. 105, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27209/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovitelja, deleža, dejavnosti, zastopnika, naziva
zastopnika in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5903807
Ustanovitelj: Jesih Jakica, izstopila
19. 11. 1998; Jesih Josip, Ljubljana, Dolenjska c. 105, vstopil 30. 5. 1995, vložil
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Jesih Jakica, razrešena 14. 4.
1999; Jesih Josip, razrešen 14. 4. 1999
kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki
zastopa in predstavlja družbo brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana 28. 5. 1999:
15811 Dejavnost pekarn; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalic; 5551 Storitve menz;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje; 8023 Vzgoja in izobraževanje v dijaških domovih; 9303 Druge storitve za
nego telesa.
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1999: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov; 5551 Dejavnost menz;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7440 Oglaševanje; 8042 Drugo izobraževanje; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa.
Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 4. 1999.
Rg-403899
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02160 z dne 28. 5. 1999 pri subjektu
vpisa CEDRA CO., Podjetje za proizvodnjo, založništvo in marketing, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dolenjska c. 105,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19761/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in naziva
ter družbene pogodbe, spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5665256
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Železnikar Jaka in zastopnica Jesih
Uršula, razrešena 14. 4. 1999; Jesih Josip, Ljubljana, Dolenjska c. 105, razrešen
14. 4. 1999 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa in predstavlja družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1999: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje
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sadja in vrtnin; 1581 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 1586 Predelava
čaja in kave; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
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niška dela in prevajanje; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa.
Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 4. 1999.
Rg-403900
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02161 z dne 20. 5. 1999 pri subjektu
vpisa CONSULTING & TRADING INTERNATIONAL, mednarodno svetovalno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Škofljica, sedež: Ravenska pot 55, 1291 Škofljica,
pod vložno št. 1/24802/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapitala, deleža in akta o ustanovitvi ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5810027
Firma: CONSULTING & TRADING INTERNATIONAL, mednarodno svetovalno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Brezovica
Skrajšana firma: CONSULTING & TRADING INTERNATIONAL, d.o.o., Brezovica
Sedež: 1351 Brezovica, Cesta na postajo 60
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Millonig Peter, dr. jur.,
1843 47 th Place, N.W. Washington, D.C.
20007, ZDA, vstopil 6. 9. 1993, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 4. 1999.

Rg-403901
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02168 z dne 25. 5. 1999 pod št. vložka 1/31942/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1414054
Firma: IMMORENT LEASING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 56
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: IMMORENT INTERNATIONAL HOLDING GMBH, Dunaj, Windmuhlgasse 22-24, vložil 2,058.000 SIT,
in IMMORENT AKTIENGESELLSCHAFT,
Dunaj, Windmuhlgasse 22-24, vložil
42.000 SIT, vstopila 2. 4. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Kerber Franz, Graz, Wartingergasse 25, in Tuma Boris, Mengeš, Šubljeva
ulica 19, imenovan 2. 4. 1999, vsak od
njiju zastopa družbo skupno z drugim poslovodjem.
Dejavnost, vpisana 25. 5. 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Dejavnost holdintov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-403922
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00247 z dne 25. 5. 1999 pri subjektu
vpisa MULTIHOLD, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mali
trg 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
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1/23471/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5775434
Ustanovitelja: LIKO PRIS, d.o.o., izstopil
5. 1. 1999; Počanić Darko, Zagreb, Čazmanska 4, in Sorić Jadranka, Zagreb, Opatinova 49, vstopila 5. 1. 1999, vložila po
5,576.556,65 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-403923
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00861 z dne 27. 5. 1999 pri subjektu
vpisa DELAVSKA HRANILNICA, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dalmatinova 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10529/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5448557
Ustanovitelji: Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Ljubljana, Dalmatinova 4, vstopil 10. 10. 1990, vložil
2,446.666 SIT, Sindikat KNG Slovenije,
Ljubljana, Dalmatinova 4, vstopil 10. 10.
1990, vložil 1,446.666 SIT, Sindikat obrti
Slovenije, Ljubljana, Dalmatinova 4, vstopil
6. 11. 1990, vložil 1,446.666 SIT, Sindikat Klinični center, Ljubljana, Bohoričeva
28, vstopil 22. 12. 1994, vložil 3,446.668
SIT, Sindikat družbenih in državnih organov Slovenije, Ljubljana, Dalmatinova 4,
vstopil 22. 12. 1994, vložil 1,446.666
SIT, Sindikat finančnih organizacij Slovenije, Ljubljana, Dalmatinova 4, vstopil 22. 12.
1994, vložil 1,446.666 SIT, SKEI, Poslovni sistem Gorenje-sklad, Velenje, Partizanska cesta 12, vstopil 22. 12. 1994, vložil
5,459.668 SIT, Sindikat Mura, Murska Sobota, Murska Sobota, Plese 2, vstopil
22. 12. 1994, vložil 1,496.667 SIT, in
Svobodni sindikat podjetja Krka, Novo mesto, Šmarješka cesta 6, vstopil 28. 5.
1996, vložil 2,446.667 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; ter Podjetje IGF, d.o.o.,
Ljubljana, Cankarjeva 3, in Združena lista
socialnih demokratov, Ljubljana, Levstikova 15, izstopila 20. 10. 1998.
Rg-403927
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01414 z dne 25. 5. 1999 pri subjektu
vpisa SET, Podjetje za usposabljanje invalidov, d.d., sedež: Vevška cesta 52,
1211 Ljubljana, pod vložno št.
1/07794/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5389275
Člani nadzornega sveta: Hribar Avgust,
Mesič Braco in Jeriha Miro, izstopili 31. 8.
1998; Skok Lenart, Miklič Željko, Bergant
Branko, Vidic Josip in Odlazek Martin, vstopili 31. 8. 1998, ter Nikolić Staniša in Vrečar Dragica, izstopila in ponovno vstopila
31. 8. 1998.
Dejavnost, vpisana 25. 5. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasa-
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derska in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-403928
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01483 z dne 4. 6. 1999 pri subjektu
vpisa COMING, Družba za trgovino,
d.o.o., Vrhnika, sedež: Tržaška cesta 28,
1360 Vrhnika, pod vložno št. 1/02146/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile
podatki:
Matična št.: 5286883
Ustanovitelja: AUTOCOMMERCE, d.d.,
Ljubljana, Baragova 5, vstopil 18. 3. 1999,
vložil 15,911,720 SIT, in Gostiša Ronko,
Vrhnika, Betajnova 46, vstopil 12. 6. 1989,
vložil 2,590.280 SIT – odgovornost: ne odgovarjata; Gostiša Majda, izstopila 18. 3.
1999.
Rg-403929
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01485 z dne 4. 6. 1999 pri subjektu
vpisa ASG, podjetje za trgovino, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Avčinova 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08692/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, podatkov v zvezi
z ustanovitelji, deležev in osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5421799
Firma: ASG, podjetje za trgovino, uvoz
izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: ASG, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: EL-ASHI GAMILA, Rodica,
Slomškova ul. št. 24, in EL-ASHI SAMIH,
1295 Block 18, Hong Kong Parkwiev 88,
Tai Tam Reservori Road, vstopila 9. 8.
1990, vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 4. 6. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
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z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
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mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.
Rg-403931
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01505 z dne 4. 6. 1999 pri subjektu
vpisa ASYST ELECTRONIC, d.o.o., podjetje za razvoj in trženje elektronike in
računalništva, Križna 1a, Ljubljana, sedež: Križna 1a, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/21119/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5700272
Firma: ASYST ELECTRONIC, d.o.o.,
podjetje za razvoj in trženje elektronike
in računalništva, Trzin, Brodišče 7
Skrajšana firma: ASYST ELECTRONIC,
d.o.o., Trzin
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Brodišče 7, Trzin
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Hudoklin Iztok, Ljubljana,
Križna 1a, in Kindermann Helmut, Neuhimmelreich, Nemčija, Hochstattweg 3, vstopila 10. 11. 1992, vložila po 840.000 SIT,
ter Ulčakar Janez, Komenda, Suhadole
50c, in Vogrin Franc, Ljubljana, Glavarjeva
ul. 47, vstopila 22. 1. 1999, vložila po
210.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 4. 6. 1999: 29400
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 30010
Proizvodnja pisarniških strojev; 30020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 31300 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 31610
Proizvodnja druge električne opreme za
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stroje in vozila; 32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 32200 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav; 32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 33100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
33400 Proizvodnja optičnih instrumentov
in fotografske opreme; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov.
Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 1. 1999.
Rg-403932
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01506 z dne 4. 6. 1999 pri subjektu
vpisa POPULINI, oblikovanje, proizvodnja, trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Jana Husa 43, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27987/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5945526
Ustanoviteljica: Časar Aleš, izstopil
22. 3. 1999; Časar Vlasta, Ljubljana, Ulica
Jana Husa 43, vstopila 22. 3. 1999, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-403933
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01508 z dne 3. 6. 1999 pri subjektu
vpisa EKSO, trgovina, zastopanje, svetovanje, turizem, d.o.o., Ljubljana, Gola Loka 22, sedež: Gola Loka 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/14699/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5552958
Ustanovitelj: Habič Sonja, izstopila 5. 2.
1996; Jeza Bogdan, Ljubljana, Šišenska
25, vstopil 5. 2. 1996, vložil 1,656.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-403935
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01837 z dne 26. 5. 1999 pod št. vložka 1/31950/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zavod s temile podatki:
Matična št.: 1413635
Firma: ZAVOD ZA KULTURO NOVI
SVET
Skrajšana firma: ZAVOD NOVI SVET
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Prečna ul. 3
Ustanovitelj: Versko združenje Marijino
delo – gibanje fokolarov, Ljubljana, Valjavčeva ul. 5, vstopilo 23. 3. 1999, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Adam Dragan-Karel, Ljubljana, Slovenska cesta 21, imenovan 23. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev;
85323 Dejavnost dobrodelnih organizacij;
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85329 Druge socialne dejavnosti; 91310
Dejavnost verskih organizacij; 92110 Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Distribucija filmov in videofilmov; 92130 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
knjižnic.
Pri dejavnosti pod šifro “51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.” razen farmacevtskih izdelkov.
Rg-403936
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01861 z dne 25. 5. 1999 pri subjektu
vpisa ZLATARSTVO TRBOVLJE, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Ulica 1. junija 35, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/06437/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5048397
Ustanoviteljici: Arh Marko, Meterc Jožica, Pirc Tomaž in Skubic Marjeta, izstopili
21. 1. 1999; Drnovšek Igor, izstopil 11. 1.
1999; Butara Nevenka, Deželak Marija, Kerin Jožica in Prah Marija, izstopile 16. 3.
1999; Zlatarna Trbovlje, d.o.o. – sklad lastnih deležev, Trbovlje, Ulica 1. junija 35, vstopila 29. 10. 1998, vložila 5,463.669 SIT, in
Jerše Jožefa, Trbovlje, Opekarna 2a, vstopila 18. 11. 1994, vložila 1,167.200 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 3. 1998.
Rg-403937
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01908 z dne 24. 5. 1999 pod št. vložka 1/31941/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1411454
Firma: SGP GRADITELJ – NEPREMIČNINE, družba za promet z nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana firma: SGP GRADITELJ –
NEPREMIČNINE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1241 Kamnik, Maistrova 7
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: SGP GRADITELJ, d.d.,
Kamnik, Maistrova 7, vstopil 26. 3. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Zorman Janez, Domžale, Vodovodna
6b, ter prokurista Vrtačnik Danica, Domžale, Ljubljanska cesta 110, in Jamšek Bogdan, Kamnik, Pot v Rudnik 11, imenovani
26. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-

Št.

nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-403939
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02062 z dne 25. 5. 1999 pri subjektu
vpisa BANK AUSTRIA, d.d., Ljubljana, sedež: Wolfova 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/10521/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5446546
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Taul Alfred, London W2 4HD, 9 Linden
Gardens, Flat 3, imenovan 4. 12. 1998.
Rg-403940
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02214 z dne 24. 5. 1999 pri subjektu
vpisa DOMUS-CENTER, za dom, ustvarjalnost, svetovanje, d.d., sedež: Slovenska cesta 17, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/00353/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5055571
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lončar Mitja, razrešen 15. 4. 1999;
direktorica Jakič Nevenka, Domžale, Ljubljanska cesta 108, imenovana 15. 4. 1999.
Rg-403942
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02841 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu
vpisa SKB BANKA, d.d., Ljubljana, sedež:
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01483/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5026237
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
član uprave Cetinski Andrej, razrešen
31. 5. 1999; člana uprave Bizjak Franjo,
Ljubljana, Kotnikova 12, in Korber Srečko,
Ljubljana, Poljanska 19, imenovana 26. 5.
1999, ter Selšek Cvetka, Ljubljana, Igriška
ulica 8, razrešena 27. 5. 1999 kot zastopnica in imenovana za predsednico uprave
– upravo vedno zastopata dva člana uprave: predsednica in član uprave. V primeru
nezmožnosti takega zastopanja lahko nadzorni svet odloči, da banko zastopata najmanj dva člana uprave. Uprava potrebuje
soglasje nadzornega sveta banke o novih
izdajah vrednostnih papirjev, o odpiranju
ter zapiranju podružnic banke, o planih
banke in njenih razvojnih usmeritvah, o poslovni politiki banke, o nakupu, prodaji ali
obremenitvi nepremičnin, ki so osnovno
sredstvo banke, za zneske, ki presegajo
5,000.000 DEM v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, o
sklenitvi posla, pri katerem bi ob upošteva-
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nju celotne izpostavljenosti banke izpostavljenost banke do pogodbene stranke dosegla ali presegla višino 10% kapitala banke, o sklenitvi posla, pri katerem se izpostavljenost banke do pogodbene stranke
poveča tako, da doseže ali preseže 15%
oziroma 20% kapitala banke, o sklenitvi
posla, ki je temelj nastanka izpostavljenosti
banke do osebe v posebnem razmerju z
banko po določilu 83. člena zakona o
bančništvu, pod pogojem, da so kreditni
pogoji ugodnejši od tistih, določenih s splošnimi pogoji poslovanja banke, o trajnih
kapitalskih naložbah v druge gospodarske
družbe oziroma pravne osebe, o ustanavljanju novih gospodarskih družb z večinskim lastniškim deležem banke, o finančnem načrtu banke, o določitvi organizacije
sistema notranjih kontrol v banki, o določitvi okvirnega letnega programa dela službe
notranje revizije, o pravilih delovanja službe notranje revizije.
Sprememba statuta z dne 27. 5. 1999.
Rg-403943
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02873 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu
vpisa BEMA, svetovanje in posredovanje,
d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 5, sedež:
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03186/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča dopolnilni sklep Srg 2059/99
– spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5307015
Dejavnost, vpisana 2. 6. 1999: 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 65210 Finančni zakup (leasing);
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov; 74400
Oglaševanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Rg-403945
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00413 z dne 3. 5. 1999 pri subjektu
vpisa MONIKA, podjetje za zunanjo trgovino ter trgovino na veliko in malo,
d.o.o., Ljubljana, Omahnova 21, sedež:
Omahnova 21, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/07437/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in zastopnikov, spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5386381
Ustanovitelja: Marolt Marija, izstopila
6. 1. 1999; Marolt Matjaž in Marolt Gregor,
oba iz Ljubljane, Omahnova 21, vstopila
6. 1. 1999, vložila po 2,262.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Marolt Marija, razrešena 6. 1.
1999; direktor Marolt Matjaž in zastopnik
Marolt Gregor, ki zastopa družbo kot namestnik direktorja, imenovana 6. 1. 1999.
Dejavnost, vpisana 3. 5. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
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50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
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kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420
Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 1. 1999.
Rg-403946
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00414 z dne 12. 4. 1999 pri subjektu
vpisa L & M LINIA MODE, Trgovska družba, d.o.o., Ljubljana, sedež: Omahnova
21, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04183/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
zastopnikov, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5323649
Ustanovitelja: Marolt Štefan, izstopil 6. 1.
1999; Marolt Matjaž in Marolt Gregor, oba
iz Ljubljane, Omahnova 21, vstopila 6. 1.
1999, vložila po 751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Marolt Matjaž, razrešen in ponovno
imenovan 6. 1. 1999, in zastopnik Marolt
Gregor, imenovan 6. 1. 1999, ki zastopa
družbo kot namestnik direktorja.
Dejavnost, izbrisana 12. 4. 1999:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17530 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 19100 Strojenje in dodelava usnja; 19200 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvodnja obutve;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 55100
Dejavnost hotelovin podobnih obratov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnsot oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanovitve za krajši čas,
d.n.; 60230 Drug kopenski potniški promet; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Oglaševanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 1. 1999.
Rg-403947
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00417 z dne 8. 3. 1999 pri subjektu
vpisa AGROTIME, export-import, d.o.o.,
sedež: Cesta dveh cesarjev 389, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14598/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5543550
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1999: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 1586
Predelava čaja in kave; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52471 Dejavnost knjigarn;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
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no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
medicine; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85200 Veterinarstvo; 85311 Dejavnost domov za starejše; 85319 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo; 85329 Druge socialne
dejavnosti; 90005 Druge dejavnosti javne
higiene; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 2. 1999.
Rg-403948
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00418 z dne 17. 5. 1999 pod št. vložka 1/17216/01 vpisalo v sodni register tega sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5592828001
Firma: VESPERA, storitveno in gostinsko podjetje, d.o.o., Podružnica Fiesa
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6330 Piran, Fiesa 57
Ustanoviteljica: VESPERA, storitveno in
gostinsko podjetje, d.o.o., Domžale, Hubadova 2, vstopila 12. 1. 1999, odgovornost:
vpisana kot ustanoviteljica podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Pukl Nataša, Domžale, Hubadova
2, imenovana 12. 1. 1999.
Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
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lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5522 Dejavnost kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah 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 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-403951
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00650 z dne 17. 5. 1999 pri subjektu
vpisa MA.CO.T., Podjetje za ekonomsko
in poslovno svetovanje ter trgovinsko zastopanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Komenskega 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02849/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5300401
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21.
Rg-403952
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00652 z dne 7. 5. 1999 pri subjektu
vpisa PET VET, specialistična klinika za
male živali, d.o.o., sedež: Podmilščakova 57a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26684/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5910544
Ustanoviteljice: Škrap Rok, izstopil
29. 1. 1999; Godnič Jana, Koper, Erjavčeva 21, vložila 15,709.000 SIT, Uršič Barbara, Ljubljana, Ul. bratov Učakar 74, vložila 1,812.000 SIT, in Lukman Katarina, Ljubljana, Ruska ulica 4, vložila 1,812.000 SIT
– vstopile 8. 8. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-403953
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00653 z dne 7. 5. 1999 pri subjektu
vpisa TIPEX, trgovina, inženiring, proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, sedež: C. v
Šmartno 51, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06768/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in akta
o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5368138
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1999: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
3. 2. 1999.
Rg-403954
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00654 z dne 7. 5. 1999 pri subjektu
vpisa VECTRA, Podjetje za razvoj in proizvodnjo elektromehanske in elektronske opreme, d.o.o., sedež: Cesta v gorice 38, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02423/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5293456
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1999: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 4531 Električne
inštalacije; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 1. 1999.
Rg-403956
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00656 z dne 21. 5. 1999 pri subjektu
vpisa BLISK AVTO ŠOLA, d.o.o., Ljubljana, Drenikova 32, sedež: Drenikova 32,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12569/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, deležev, osnovnega kapitala, naslova ustanovitelja in za-
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stopnika, spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5515157
Firma: BLISK AVTO ŠOLA, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,106.640 SIT
Ustanovitelj: Lukič Mile, Ljubljana, Clevelandska 29, vstopil 26. 1. 1999, vložil
2,106.640 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lukić Mile, imenovan 17. 5. 1991,
zastopa in predstavlja družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
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belo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 60220 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 1. 1999.

valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 1. 1999.

Rg-403958
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00696 z dne 7. 5. 1999 pri subjektu
vpisa R & GRIČ, Trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Grič, C. VII/3, Ribnica,
sedež: Grič, C. VII/3, 1310 Ribnica, pod
vložno št. 1/22627/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5747325
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1999: 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Dejavnost poto-

Rg-404588
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01332 z dne 15. 6. 1999 pri subjektu
vpisa PERUN, Podjetje za zastopanje in
izdajanje strokovne medicinske literature, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 71, sedež:
Vojkova 71, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20474/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova sedeža, naslova ustanovitelja in zastopnika,
spremembo in uskladitev dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5697794
Firma: PERUN, Podjetje za zastopanje in izdajanje strokovne medicinske
literature, d.o.o., Ljubljana, Ob Savi 24
Sedež: 1210 Ljubljana, Ob Savi 24
Ustanovitelj: Vidmar Ivan, Ljubljana, Ob
Savi 24, vstopil 16. 11. 1992, vložil
2,075.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vidmar Ivan, imenovan 16. 11. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22150
Drugo založništvo; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-

Rg-404585
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02584 z dne 16. 6. 1999 pri subjektu
vpisa FAST SUHADOLNIK & CO, d.n.o.,
trgovina, zunanja trgovina in zastopanje, sedež: Jezero 115, 1352 Preserje,
pod vložno št. 1/31785/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 1381199
Ustanovitelji: Suhadolnik Tadej, izstopil
17. 5. 1999; Suhadolnik Jernej, Preserje,
Jezero 115, vstopil 17. 5. 1999, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Suhadolnik Tadej, razrešen 17. 5. 1999;
Suhadolnik Franc, razrešen 17 .5. 1999 kot
zastopnik in imenovan za direktorja, in zastopnik Suhadolnik Jernej, imenovan 17. 5.
1999, oba iz Preserja, Jezero 115.
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sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51700 Druga trgovina na debelo; 52471
Dejavnost knjigarn; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 3. 1999.
Rg-404589
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01855 z dne 15. 6. 1999 pri subjektu
vpisa MULTISTIK, podjetje za storitve, trgovino, inženiring in proizvodnjo, d.o.o.,
sedež: Aljaževa 37, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22613/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, deleža, ustanoviteljev in zastopika,
uskladitev in spremembo dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5759200
Osnovni kapital: 2,548.375 SIT
Ustanoviteljica: Cvetrežnik Danijel, izstopil 31. 3. 1999; Cvetrežnik Zorica, Ljubljana, Aljaževa 37, vstopila 22. 12. 1994, vložila 2,548.375 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Cvetrežnik Zorica, imenovana 1. 4.
1999, zastopa družbo kot namestnica direktorja.
Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa.
Dejavnost, izbrisana dne 15. 6. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
31. 3. 1999.
Rg-404592
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01819 z dne 10. 6. 1999 pri subjektu
vpisa EDUCOM – MAPET, Trgovina in založništvo, d.o.o., sedež: Rocenska ulica
24, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31382/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, ustanoviteljev, zastopnikov, dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1353535
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 43
Ustanovitelj: Osojnik Renata, izstopila
7. 4. 1999; Zajc Srečko, Ljubljana, Rocenska 24, vstopil 7. 4. 1999, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Osojnik Renata, razrešena 7 .4.
1999; direktor Zajc Srečko, imenovan 7. 4.
1999.
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Dejavnost, izbrisana 10. 6. 1999:
74400 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 74400
Oglaševanje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
7. 4. 1999.
Rg-404594
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02649 z dne 8. 6. 1999 pri subjektu
vpisa ALLIED DOMECQ AGENCIES, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22747/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5742552
Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 5261 Trgovina na drobno po pošti.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 5. 1999.
Rg-404595
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02436 z dne 8. 6. 1999 pri subjektu
vpisa AIRPASS, turistična agencija,
d.o.o., sedež: Vošnjakova 16, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/26985/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deleža in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5923719
Osnovni kapital: 18,000.000 SIT
Ustanovitelj: Vujadinovič Miloš, Ljubljana,
Zelena pot 24, vstopil 12. 7. 1996, vložil
18,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 4. 1999.
Rg-404596
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02577 z dne 8 .6. 1999 pri subjektu
vpisa F.M.D. TRADE, trgovina, marketing
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Pet heroja
Trtnika 4a, sedež: Pot heroja Trtnika 4a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10846/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev in
zastopnikov, uskladitev in spremembo dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5459338
Firma: F.M.D. TRADE, trgovina, marketing inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: F.M.D. TRADE, d.o.o.
Ustanovitelj: Fajt-Mav Olga, izstopila
11. 5. 1999; Fajt-Mav Danilo, Ljubljana, Pot
heroja Trtnika 4a, vstopil 11. 5. 1999, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
Fajt-Mav Olga, razrešena 11. 5. 1999 kot direktorica in imenovana za prokuristko, in direktor Fajt-Mav Danilo, imenovan 11. 5.
1999, oba iz Ljubljane, Pot heroja Trtnika 4a.
Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
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mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7440 Oglaševanje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 5. 1999.
Rg-404597
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02622 z dne 8. 6. 1999 pri subjektu
vpisa GALJOT, Trgovsko podjetje na debelo in drobno, d.o.o., Stahovica, Zagorica 8a, sedež: Zagorica 8a, 1242 Stahovica, pod vložno št. 1/04773/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
kapitala, ustanoviteljev, deležev, zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5334071
Osnovni kapital: 4,455.000 SIT
Ustanovitelji: Galjot Franc, izstopil 12. 5.
1999; Galjot Primož in Galjot Rok, oba iz
Stahovice, Zagorica nad Kamnikom 8a,
vstopila 12. 5. 1999, vložila po 2,227.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: Galjot Franc, razrešen 12. 5. 1999 kot direktor in imenovan za prokurista, ter direktor
Galjot Primož in družbenik Galjot Rok, imenovana 12. 5. 1999, vsi iz Stahovice, Zagorica nad Kamnikom 8a.
Sprememba družbene ogodbe z dne
12. 5. 1999.
Rg-404599
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01815 z dne 7. 6. 1999 pri subjektu
vpisa BLOČAN, Podjetje za proizvodnjo,
storitve in inženiring, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Jalnova 51, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18708/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deležev, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5608040
Osnovni kapital: 7,734.718,13 SIT
Ustanovitelji: Drobnič Silvester in Drobnič Milena, oba iz Ljubljane, Jalnova 51,
vložila po 2,320.415,43 SIT, ter Drobnič
Silvester, Borovnica, Ul. bratov Debevc 2,
in Drobnič Marko, Ljubljana, Jalnova 51,
vložila po 1,546.943,63 SIT – vstopili
18. 4. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorja Drobnič Silvester in Drobnič Silvester ter zastopnik Drobnič Marko, razrešeni
25. 3. 1999; Drobnič Milena, razrešena
25. 3. 1999 kot zastopnica in imenovana
za direktorico.
Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 3. 1999.
Rg-404601
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01797 z dne 7 .6. 1999 pri subjektu
vpisa MENSEL, Sistemi in avtomatizacija,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot v Gorice 37,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/04291/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5333849
Ustanovitelj: Kitanović Zoran, izstopil
2. 2. 1999; Grum Darko, Ljubljana, Prelovčeva ul. 1, vstopil 20. 12. 1989, vložil
1,792.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-404604
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02754 z dne 7. 6. 1999 pri subjektu vpisa MTČ, trgovina in posredništvo, d.o.o.,
sedež: Celovška 38, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30551/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1293524
Dejavnost, vpisana 7. 6. 1999: 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki.
Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 5. 1999.
Rg-404606
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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99/01854 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu
vpisa POTEZA-STORITVE, družba za
opravljanje poslovnih storitev, d.o.o., sedež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24901/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5817641
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Arhar Ružica, razrešena 28. 2.
1999; direktorica Kastelic Milanka Marija,
Ljubljana, Ul. Marije Hvaličeve 5, in prokurist Simčič Drago, Ilirska Bistrica, Vojkov
drevored 6, imenovana 1. 3. 1999.
Rg-404607
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02629 z dne 2. 6. 1999 pod št. vložka
1/31970/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1420208
Firma: MI DVA & CO. KNEŽEVIĆ, gradbeništvo, storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: MI DVA & CO.
KNEŽEVIĆ, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška cesta 90
Ustanovitelja: Akšamović Jošo, Ljubljana, Jakčeva 5, in Knežević Dragan, Oštra
Luka, Oštra Luka 127, vstopila 20. 5. 1999,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Akšamović Jošo in zastopnik Knežević Dragan, ki zastopa družbo kot namestnik direktorja, imenovana 20. 5. 1999.
Dejavnost, vpisana 2. 6. 1999: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74700 Čiščenje stavb.
Rg-404608
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02578 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu

vpisa GP OKTISI, gradbeno podjetje,
d.o.o., sedež: Štihova ulica 17, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29089/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 1124170
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurista Šerifoski Ahmed in Šerifoski Afet,
oba iz Struge, S. Oktisi, imenovana 18. 5.
1999.
Rg-404609
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02597 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu
vpisa GRČA COMMERCE, podjetje za storitve, prevoze in trgovino, d.o.o., Velika
Štanga 7, Šmartno pri Litiji, sedež: Velika Štanga 7, 1275 Šmartno pri Litiji,
pod vložno št. 1/30566/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, zastopnikov, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1263382
Firma: PALČIČ, Podjetje za storitve,
d.o.o., Litija
Skrajšana firma: PALČIČ, d.o.o., Litija
Sedež: 1270 Litija, Jerebova 14
Ustanovitelj: Kastelic Damjan, izstopil
12. 5. 1999; Palčič Slavko, Litija, C. komandanta Staneta 5, vstopil 12. 5. 1999,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kastelic Damjan, razrešen 12. 5.
1999; direktor Palčič Slavko in prokuristka
Palčič Karmen, oba iz Litije, C. komandanta
Staneta 5, imenovana 12. 5. 1999.
Dejavnost, izbrisana 2. 6. 1999: 02010
Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve;
29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 60240 Cestni tovorni promet; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem.
Dejavnost, vpisana 2. 6. 1999: 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 5. 1999.
Rg-404610
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02650 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu
vpisa KOCIJANČIČ & SUHAČ, informacijske rešitve, d.o.o., sedež: Teslova ulica
30, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28824/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, zastopnikov, ustanoviteljev, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5967066
Firma: K&S CONSULTING, Svetovanje
in projektiranje v informatiki, d.o.o.
Skrajšana firma: K&S Consulting, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kocijančič Miran, Kamnik,
Ulica Vika Rožiča 14, vstopil 19. 9. 1996,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Suhač Matevž, izstopil 15. 4. 1999.
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Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Suhač Matevžu, ki je bil razrešen
15. 4. 1999.
Dejavnost, izbrisana 2. 6. 1999: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 2. 6. 1999: 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 74150 Dejavnost holdingov; 74400 Oglaševanje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 4. 1999.
Rg-404613
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03487 z dne 7. 7. 1999 pri subjektu
vpisa ELTIMA, trgovina, zastopanje in posredovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 291, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07716/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme in sedeža ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5408008
Firma: ELTIMA, trgovina, zastopanje
in posredovanje, d.o.o., Ljubljana-Črnuče
Skrajšana firma: ELTIMA, d.o.o., Ljubljana-Črnuče
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Šlandrova ulica 8a
Dejavnost, izbrisana 7. 7. 1999: 74400
Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1999: 7440
Oglaševanje.
Rg-404615
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02345 z dne 7. 7. 1999 pri subjektu
vpisa BRAČKO & CO, gostinstvo in turizem, d.n.o., Ljubljana, Prežganje 25, sedež: Prežganje 25, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26619/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5911451
Firma: BRAČKO & CO, d.n.o., gostinstvo in turizem, Ljubljanska c. 38,
Ivančna Gorica
Sedež: 1295 Ivančna Gorica, Ljubljanska c. 38.
Rg-404616
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03485 z dne 7. 7. 1999 pri subjektu
vpisa DEPIK, Podjetje za proizvodnjo, intelektualne storitve in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Stegne 27, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/16854/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnikov ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5769345
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pirtovšek Ervin, izstopil
22. 11. 1998; Pirtovšek-Dihpol Pavlina,
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Ljubljana, Cesta 24. junija 72b, vstopila
21. 6. 1999, vložila 2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Pirtovšek Ervin, razrešen 22. 11.
1998; direktorica Pirtovšek-Dihpol Pavlina,
imenovana 21. 6. 1999.
Dejavnost, izbrisana 7. 7. 1999: 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; podjetniško svetovanje; upravljanje
s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1999: 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440 Oglaševanje.

Ustanovitelji: Ksenija Jaklin in Božo Jaklin, oba iz Ljubljane, Grošljeva 3, in Jančič
Janez, Ljubljana, Dražgoška 51, vstopili
15. 9. 1990, vložili po 701.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 2. 7. 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 9261 Obratovanje športnih objektov, 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-404617
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03486 z dne 7. 7. 1999 pri subjektu
vpisa ELMAK PLUS, zastopstva in inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška
291, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26279/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, skrajšane firme in naslova ustanovitelje ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5893917
Firma: ELMAK PLUS, zastopastva in
inženiring, d.o.o., Ljubljana-Črnuče
Skrajšana firma: ELMAK PLUS, d.o.o.,
Ljubljana-Črnuče
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Šlandrova 8a
Ustanoviteljica: Logar Nadja, Ljubljana,
Malnarjeva ulica 44, vstopila 16. 2. 1995,
vložila 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, izbrisana 7. 7. 1999: 74400
Ekonosko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1999: 7440
Oglaševanje.

Rg-404622
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02343 z dne 2. 7. 1999 pri subjektu
vpisa OSMINKA & CO, družba za založništvo, svetovanje, trgovino in grafični
inženiring, d.o.o., Radomlje, sedež: Pod
hribom 1, 1235 Radomlje, pod vložno št.
1/20784/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deleža s temile podatki:
Matična št.: 5695627
Osnovni kapital: 2,235.000 SIT
Ustanovitelj: Zupančič Mitja, Radomlje,
Pod hribom 1, vstopil 26. 3. 1998, vložil
2,235.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-404620
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03164 z dne 2. 7. 1999 pri subjektu
vpisa JAKLIN, trgovina, zastopstva,
uvoz-izvoz, servis, d.o.o., Ljubljana, Grošljeva 3, sedež: Grošljeva 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/08823/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, osnovnega kapitala in deležev, uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 1332520
Firma: JAKLIN, d.o.o., zaključna dela
v gradbeništvu, Ljubljana
Osnovni kapital: 2,103.000 SIT

Rg-404627
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04179 z dne 5. 5. 1999 pri subjektu
vpisa BRECELJ & CO, okulistična oprema in storitve, d.n.o., Ljubljana, sedež:
Barjanska 16, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/29525/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1201891
Dejavnost, vpisana 5. 5. 1999: 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki.
Rg-404628
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05559 z dne 7. 5. 1999 pri subjektu
vpisa GAŠPAR & CO., posredništvo, izvoz-uvoz, avtovleka, d.n.o., Ljubljana, sedež: Milčinskega 75, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26543/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5895146
Ustanovitelji: Gašpar Valentino in Gašpar Ante, oba iz Ljubljane, Adamičeva ulica
9, vstopila 22. 2. 1995, in Dolovski Daniel,
Ljubljana, Ziherlova ulica 43, vstopil 28. 9.
1998 – odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem.
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela.
Rg-404630
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06868 z dne 7. 5. 1999 pri subjektu
vpisa EKOR, Podjetje za proizvodnjo, storitve, trgovino in inženiring, d.o.o., Grosuplje, sedež: Jakhlova 3, 1290 Grosuplje, pod vložno št. 1/16812/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, dejavnosti in zastopnika,
uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5596190
Ustanovitelj: Bučar Rezka, izstopila
24. 8. 1998; Kovačič Matej, Grosuplje,
Jakhlova 3, vstopil 24. 8. 1998, vložil
4.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kovačič Ludvik, razrešen 17. 11. 1998 kot
direktor in imenovan za prokurista, in direktor Kovačič Matej, imenovan 17. 11. 1998,
oba iz Grosuplja, Jakhlova 3.
Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 11. 1999.
Rg-404632
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00060 z dne 14. 5. 1999 pri subjektu
vpisa KONTO, Knjigovodske, ekonomske
in tehnološke storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02159/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova ustanoviteljice, zastopnice, dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5287952
Firma: KONTO, Poslovne, davčne in
računovodske storitve, d.o.o.
Ustanoviteljica: Ferlan Katjuša, Novo mesto, Vinji vrh 18, vstopila 12. 7. 1989, vložila
1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Ferlan Katjuša, imenovana 12. 7.
1989, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1999: 2215
Drugo založništvo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440 Oglaševanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 12. 1998.
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Rg-404633
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00063 z dne 21. 4. 1999 pri subjektu
vpisa VIS A VIS, družba za ekonomiko,
organizacijsko in tehnološko razvojno
dejavnost, d.o.o., Ljubljana, sedež: Povšetova 65, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02015/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5280494
Osnovni kapital: 12,130.000 SIT
Ustanoviteljica: Barle Kuk Avrelija, Ljubljana, Dunajska 199, vstopila 29. 10. 1998,
vložila 6,065.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Barle Kuk Avrelija, imenovana
29. 10. 1998.
Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 10. 1998.
Rg-404634
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00072 z dne 17. 5. 1999 pod št. vložka 1/31917/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1363280
Firma: JADRA PLAN, družba za proizvodnjo in trgovino ,d.o.o.
Skrajšana firma: JADRA PLAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež. 1357 Notranje Gorice, Plešivica 22
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Černilec Dragica, Notranje Gorice, Plešivica 75, vstopila 6. 1.
1999, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Černilec Dragica, imenovana 6. 1.
1999.
Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0130 Mešano
kmetijstvo; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2872 Proizvodnja lahke kovinske embalaže;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;

3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
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na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5510 Dejavnost hotelovin podobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-404636
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00568 z dne 15. 4. 1999 pod št. vložka 1/31820/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1380729
Firma: PROGAS TEKOČI PLIN, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana

Št.

Skrajšana firma: PROGAS TEKOČI
PLIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova 11a
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: PROGAS GESELLSCHAFT
MIT BESCHRANKTER HAFTUNG 6 CO.,
KOMMANDITGESELLSCHAFT, Dortmund,
Nemčija, Westfalendamm 84-86, D-44/41,
vstopil 1. 2. 1999, vložil 5,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Haggeney Theodor, Haltern-Sythen,
Nemčija, Zum Blickpunkt 24, ter prokuristki
Trontelj Violeta, Grosuplje, Ljubljanska cesta 4f, in Simon Irena, Domžale, Ljubljanska
cesta 93, imenovani 1. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1999: 1110
Pridobivanje nafte in zemeljskega plina;
1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte
in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Pri vpisu podatka so bile črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile dodatne oznake izpuščene.
Rg-404637
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00596 z dne 13. 4. 1999 pri subjektu
vpisa FAMILY FROST, storitve na področju globokozmrznjenih izdelkov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tacenska 20, 1210
Ljubljana, pod vložno št. 1/27271/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5924413
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristki Šturm Maji, ki je bila razrešena
19. 1. 1999.
Rg-404638
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00569 z dne 18. 2. 1999 pod št. vložka 1/31569/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
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Matična št.: 1380737
Firma: TBWA, oglaševalska agencija
in oglaševalsko svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TBWA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 4
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: OMNICOM GROUP INC.,
New York, 437 Madison Avenue, vstopil
22. 1. 1999, vložil 3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Benko Dušan, Ljubljana, Ravbarjeva
5, in prokurist Kopecky Peter, Wien, Avstrija, Pfarrplatz 2, imenovana 22. 1. 1999.
Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 2222
Drugo tiskarstvo; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-404639
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00621 z dne 21. 4. 1999 pri subjektu
vpisa ELSI GT, elektro sistemi, d.o.o., sedež: Litostrojska 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21298/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5718031
Ustanovitelj: Grčar Janez, izstopil 25. 5.
1998; Tepina Bojan, Ljubljana, Litostrojska
8, vstopil 2. 2. 1993, vložil 1,612.770 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Grčar Janezu, ki je bil razrešen
25. 5. 1998.
Rg-404641
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00811 z dne 21. 4. 1999 pri subjektu
vpisa GRADI-ŠTEF, gradbeno, inštalacijsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Smrjene 38,
Škofljica, sedež: Smrjene 38, 1291 Škofljica, pod vložno št. 1/22572/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5748666
Dejavnost, vpisana 21. 4. 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 objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5222 Trgovi-
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nana drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 2. 1999.
Rg-404644
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00831 z dne 17. 5. 1999 pri subjektu
vpisa ARTERIKA, založba, d.o.o., sedež:
Studenec 2a, Grad Fužine, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/24671/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5810167
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska cesta 3a.
Rg-404645
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00833 z dne 21. 4. 1999 pri subjektu
vpisa LAP & CO, gradbeništvo, d.o.o., sedež: Primožičeva 46, 1231 Ljubljana-Črnuče, pod vložno št. 1/16824/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in skrajšane firme, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5606730
Firma: GRADBENIŠTVO LAP, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 21. 4. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
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lom, napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 2. 1999.
Rg-404651
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00895 z dne 20. 5. 1999 pri subjektu
vpisa RISK, podjetje za računalniški inženiring in kooperacije, d.o.o., sedež:
Celovška 150, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02312/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5291275
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-

čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovinana drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
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nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 11. 1. 1999.
Rg-404652
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00896 z dne 10. 5. 1999 pri subjektu
vpisa OFF, d.o.o., elektroinštalacije, inženiring in vzdrževanje grafične opreme, sedež: Kamnik pod Krimom 119,
1352
Preserje,
pod
vložno
št.
1/04456/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev in deležev, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5345359
Firma: OFF, elektroinštalacije, inženiring in vzdrževanje grafične opreme,
d.o.o.
Skrajšana firma: OFF, d.o.o.
Ustanovitelj: Fatur Zoran, izstopil 15. 2.
1999; Ogrič Anton, Preserje, Kamnik pod
Krimom 119, vstopil 11. 12. 1989, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
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ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 10. 2. 1999.
Rg-404653
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00897 z dne 12. 4. 1999 pri subjektu
vpisa SIMED, Zobozdravstvo, d.o.o., Ljubljana, Zaloška cesta 159, sedež: Zaloška
cesta 159, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23751/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5782791
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 85142
Alternativne oblike zdravljenja.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 15. 2. 1999.
Rg-404654
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00899 z dne 17. 5. 1999 pri subjektu
vpisa KOLMANČIČ&CO, podjetje za kozmetične storitve in posredništvo, k.d.,
Ljubljana, Celovška 291, sedež: Celovška 291, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30253/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1243128
Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 4531
Električne inštalacije; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
Dejavnost, izbrisana 17. 5. 1999: 5273
Popravilo ur, nakita.
Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 2. 1999.
Rg-404655
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00900 z dne 13. 5. 1999 pri subjektu
vpisa FIGURA, d.o.o., proizvodno – prodajno podjetje, Medvedova 25, 1240
Kamnik, sedež: Medvedova 25, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/22875/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5804353
Ustanovitelja: Pečečnik Dušanka, Kamnik, Poljska 5, Šmarca, vstopila 21. 4.
1993, in Stojkovič Aleksander, Komenda,
Moste 96, vstopil 23. 12. 1998, vložila po
879.315 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 12. 1998.
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Rg-404656
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00911 z dne 21. 4. 1999 pri subjektu
vpisa GRADBENIŠTVO ŠAINOSKI & CO,
storitve v gradbeništvu, d.n.o., sedež:
Linhartova 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/31228/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 1328581
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 1.
Rg-404658
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01014 z dne 22. 4. 1999 pri subjektu
vpisa SELF, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kvedrova 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15138/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, deleža in akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5572479
Firma: SELF, družba za trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 18,072.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Jože, Ljubljana, Kvedrova 10, vstoil 23. 12. 1991, vložil
18,072.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 12. 4. 1999.
Rg-404661
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01128 z dne 16. 4. 1999 pri subjektu
vpisa PRO-GEM, svetovanje, marketing,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta na Brdo
49, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07625/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5493862
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gerbec Peter, razrešen 21. 12.
1994; direktorica Gerbec Martina, Ljubljana, Laknerjeva 8, imenovana 4. 12. 1998.
Rg-404663
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01138 z dne 22. 4. 1999 pod št. vložka 1/31846/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1399276
Firma: KARAN & DELFIN, k.d., Družba
za čiščenje in vzdrževanje objektov, trgovsko posredovanje in poslovne storitve
Skrajšana firma: KARAN & DELFIN, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Petrovičeva 9
Ustanovitelja: Karan Ranko, Ljubljana Petrovičeva 9, ki odgovarja s svojim premoženjem, in Vidović Pavla, Vrhnika, Podlipa 72,
ki je vložila 10.000 SIT in odgovarja do
višine nevplačanega vložka, imenovana
4. 3. 1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Karan Ranko, imenovan 4. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1999: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
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4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7470 Čiščenje stavb; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.
Rg-404664
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01139 z dne 15. 4. 1999 pod št. vložka 1/31813/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1399284
Firma: STZ, storitve v gradbeništvu,
trgovina, gretje, hlajenje in čiščenje zraka, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: STZ, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vevška cesta 52
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Tomaž, Novo
mesto, Ulica Marjana Kozine 66, in Odlazek Martin, Ljubljana pod gričem 10, vstopila 5. 3. 1999, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Zupančič Tomaž ter prokurista Odlazek Martin in Nipič Samo, Otočec ob Krki,
Gumberk 9, imenovani 5.3 . 1999.
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1999: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje knjig; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov
in naprav; 3310 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
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 ob-
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jektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-

ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Dejavnost
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
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7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 9252 Dejavnost
muzejev, varstvo kulturne dediščine; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Pogrebna dejavnost;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-404666
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01141 z dne 21. 5. 1999 pod št. vložka 1/31935/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1399306
Firma: RAIČ & OPEC – FOKUS, optika,
trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: RAIČ & OPEC –
FOKUS, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Podutiška 46
Ustanoviteljici: Raič Mateja, Ljubljana, Celovška cesta 108, in Opec Andreja, Ljubljana,
Adamičeva ul. 1, vstopili 4. 3. 1999, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Opec Andreja in zastopnik Opec
Milan, ki zastopa družbo kot namestnik direktorice, oba iz Ljubljane, Adamičeva ul. 1,
imenovana 4. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje.

Št.

Rg-404667
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01150 z dne 22. 4. 1999 pri subjektu
vpisa NEUBER LJUBLJANA, d.o.o., trgovina s kemičnimi produkti, sedež: Brodišče
24, 1236 Trzin, pod vložno št. 1/24846/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5810272
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hartmann Ernst Johann, razrešen 26. 11.
1998; direktor Perič Miran, Ljubljana, Dobrdobska ulica 3, imenovan 26. 11. 1998.
Rg-404668
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01153 z dne 7. 6. 1999 pri subjektu
vpisa LEITNER & LEITNER, družba za
dvačno in podjetniško svetovanje, revizijo in knjigovodstvo, d.o.o., sedež: Dunajska 21, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27221/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5926289
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
skupni prokuristki Šušteršič Prislan Barbari,
ki je bila razrešena 3. 3. 1999.
Rg-404671
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01170 z dne 4. 5. 1999 pri subjektu
vpisa SVILEA, podjetje za zastopanje, trgovino in zunajo trgovino, d.o.o., Murnova 19, Mengeš, sedež: Murnova 19,
1234
Mengeš,
pod
vložno
št.
1/14557/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deležev, spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5557518
Osnovni kapital: 5,420.708,83 SIT
Ustanovitelja: Nastran Peter, vložil
2,710.354,42 SIT, in Nastran Marta, vložila 2,710.354,41 SIT, oba iz Mengša, Murnova 19, vstopila 18. 11. 1991, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 4. 5. 1999: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 6024 Cestni tovorni promet; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 3. 1999.
Rg-404672
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01171 z dne 15. 4. 1999 pri subjektu vpisa SAN.KO.M., podjetje za tr-
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govino, proizvodnjo razvoj, kooperacijo in storitve, d.o.o., Ljubljana, Ul. bratov Kunovarjev 3, sedež: Ul. bratov Kunovarjev 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07610/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, naslova sedeža, dejavnosti in
zastopnika, uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5386276
Firma: SAN.KO.M., trgovina, zastopanje, proizvodnja, razvoj, kooperacija in
storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SAN.KO.M., d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Ježica 17
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kozina Marija, Ljubljana, Ul. bratov Kunovarjev
3, razrešena 8. 3. 1999 kot zastopnica in
imenovana za direktorico.
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1999: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 3. 1999.
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Rg-404673
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01172 z dne 5. 5. 1999 pri subjektu
vpisa BOSING, podjetje za gradbeni inženiring, trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta na Brdo 47, 1000
Ljubljana, pod vložno št.1/25036/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnika, uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5825121
Firma: BOSING, podjetje za posredništvo, gradbeni inženiring, trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Jurčkova cesta 23
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Alijagić Fadil, Sarajevo,
Mlade Bosne 41, vstopil 25. 11. 1993, vložil 1,900.000 SIT, in Kajtez-Alijagić Ljiljana,
Bosanski Novi, 27. jula 2, vstopila 23. 2.
1999, vložila 200.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Bačić Hasan in zastopnica Beširević Sejida, razrešena 23. 2. 1999; Alijagić Fadil,
razrešen 23. 2. 1999 kot zastopnik in imenovan za direktorja, in zstopnica Kajtez-Alijagić Ljiljana, ki zastopa družbo kot namestnica direktorja, imenovana 23. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana 5. 5. 1999: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
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proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem.
Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 2. 1999.
Rg-404676
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01564 z dne 15. 4. 1999 pod št. vložka 1/31809/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1400037
Firma: PRO – GEM PLUS, trgovina,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PRO – GEM PLUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Brdo 49
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Gerbec Peter, Ljubljana,
Laknerjeva ul. 8, in Jamar Gregor, Ljubljana, Rožna dolina, C. I/5, vstopila 2. 4.
1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Jamar Gregor in zastopnik Gerbec
Peter, ki zastopa družbo kot namestnik direktorja, imenovana 2. 4. 1999.
Dejavost, vpisana 15. 4. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-

kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133
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Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-404677
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01881 z dne 6. 5. 1999 pri subjektu
vpisa CMC INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska 81, sedež: Tbilisijska 81,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11478/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5462991
Ustanovitelj: Završnik Boštjan in IGP,
podjetje za inženiring, gradnje in projektiranje, d.o.o., Ljubljana, Opekarska 10, izstopila 22. 3. 1999; GDV, d.o.o., Ljubljana,
Tbilisijska 81, vstopil 28. 12. 1995, vložil
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Klančar Leopold, razrešen 12. 4.
1999; Obermajer Janez, Ljubljana, Splitska
10, razrešen 12. 4. 1999 kot prokurist in
imenovan za direktorja, in prokurist Miklič
Peter, Ljubljana, Pod hrasti 60, imenovan
12. 4. 1999.
Rg-404682
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01888 z dne 15. 4. 1999 pri subjektu
vpisa CABLEX, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trženje in servisiranje elektrotehničnih izdelkov, sedež: Selanova ul.
12, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02791/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in ustanoviteljev,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5298580
Firma: CABLEX, podjetje za proizvodnjo, trženje in servisiranje elektrotehničnih izdelkov, d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelj: Kranjc Štefan, izstopil 2. 4.
1999; TAMAK, podjetje za poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Kosova ul. 13, vstopil 2. 4. 1999, vložil 54,240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana 15. 4. 1999: 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in t elegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551 Storitve menz; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010

Št.

Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost vpisana 15. 4. 1999: 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 55302 Dejavnost okrepčevalic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih; 5551 Dejavnost menz;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7415 Dejavnost holdingov; 7440 Oglaševanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 4. 1999.
Rg-404684
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01899 z dne 17. 6. 1999 pri subjektu
vpisa CREDO-FM, d.o.o., trgovina in storitve, Mengeš, Liparjeva 6, sedež: Liparjeva 6, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/21023/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5711274
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Močnik Francu, ki je bil razrešen 31. 3. 1999.
Rg-404685
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01904 z dne 23. 6. 1999 pod št. vložka 1/32051/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1413686
Firma: KOLESARSKI CENTER BAUER,
trgovina, zastopstvo in posredovanje,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KOLESARSKI CENTER
BAUER, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
152
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bauer Štefan, Domžale, Sejmiška ulica 40, vstopil 12. 4. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bauer Štefan, imenovan 12. 4. 1999.
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
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sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-404686
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01923 z dne 7. 6. 1999 pri subjektu
vpisa BAUMIT, Gradbeni materiali, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dimičeva 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25634/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5859425
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Peternel Anton, razrešen 7. 4.
1999; Marinič Dragan, Kanal, Partizanska
ulica 15, razrešen 7. 4. 1999 kot prokurist
in imenovan za direktorja, in prokuristka
Ogrizek Branka, Ljubljana, Glavarjeva ulica
56, imenovana 7. 4. 1999.
Rg-404687
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01905 z dne 12. 5. 1999 pod št. vložka 1/31902/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1413694
Firma: RUDNIDIS, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: RUDNIDIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 244
Osnovni kapital: 28,000.000 SIT
Ustanovitelji: UNILEC, Issy les Moulineaux, 52 Rue Camille Desmoulins, vložil
15,400.000 SIT, RHONE ALPES EXPANSION, Saint Quentin Fallavier, 75 av des
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Arrivaux, vložil 5,600.000 SIT, EXPANSUD,
Le Luc en Provence, Zone industrielle les
Lauves, vložil 5,600.000 SIT, Simon Roger, Grieges, La Grand Mortier, vložil
280.000 SIT, Higonet Isabelle, La Boisse,
456 Route Nationale, vložila 560.000 SIT,
in Higonet Jean Francois, La Boisse, 456
Route Nationale, vložil 560.000 SIT – vstopili 17. 3. 1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Higonet Jean Francois, imenovan
17. 3. 1999.
Člani nadzornega sveta: Duveau Vincent,
Louis, Daniel, Simon Roger, Henri in Morice
Jean-Claude, Andre, vstopili 17. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana 12. 5. 1999: 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov.
Rg-404688
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01925 z dne 16. 6. 1999 pri subjektu
vpisa G.R.B. ROTAR & COMPANY, trgovina, storitve, proizvodnja, d.n.o., sedež:
Cesta v Zgornji log 59, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/29545/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, naslova sedeža, ustanoviteljev, naslova ustanovitelja – zastopnika,
deležev, zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 1196286
Firma: G.R.B BRZIN & COMPANY, trgovina, storitve, proizvodnja, d.n.o.
Skrajšana firma: G.R.B BRZIN & COMPANY, d.n.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Igriška 3
Ustanovitelja: Brzin Jože, vstopil 12. 5.
1997, in Gruden Kristina, vstopila 31. 3.
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1999, oba iz Ljubljane, Igriška 5, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem;
Gabrijelčič Samo in Rotar Andrej, izstopila
31. 3. 1999.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Gruden Kristina, imenovana 31. 3.
1999; prokurist Gabrijelčič Samo in direktor Rotar Andrej, razrešena 31. 3. 1999;
zastopnik Brzin Jože, imenovan 12. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev kot pomočnik direktorice.
Sprememba družbene pogodbe z dne
31. 3. 1999.
Rg-404689
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01915 z dne 14. 5. 1999 pri subjektu
vpisa FAMLY FROST, storitve na področju globokozmrznjenih izdelkov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tacenska 20, 1210
Ljubljana, pod vložno št. 1/27271/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:
Matična št.: 5924413
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1999: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci, 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7482 Pakiranje.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 24. 3. 1999.

Rg-404826
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01934 z dne 6. 5. 1999 pri subjektu
vpisa ŠPORN TRADE, Trgovina, gostinstvo in turizem, d.o.o., Radomlje, Cesta radomeljske čete 1, sedež. Cesta radomeljske čete 1, 1235 Radomlje, pod
vložno št. 1/07858/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in deleža, spremembo in uskladitev
dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5394546
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Cerar Ciril, Radomlje, Bukovčeva 6, vstopil 12. 6. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0201
Gozdarstvo; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost menz; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 6. 4. 1999.
Rg-404828
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01941 z dne 17. 6. 1999 pod št. vložka 1/32024/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1413716
Firma: FITOFARMACIJA, lekarne, zastopstva in trgovina, d.o.o.
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Skrajšana firma: FITOFARMACIJA, d.o.o.
Pravnoorg: oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gregorčičeva 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Baričevič Saša, Ljubljana,
Rimska cesta 14, vložila 1,264.410 SIT, in
Dragoš Jančar Cvetka, Ljubljana, Ulica bratov Kraljič 12, vložila 835.590 SIT – vstopili
20. 4. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Baričevič Saša, in zastopnica Dragoš
Jančar Cvetka, ki zastopa družbo kot namestnica direktorice, imenovani 20. 4. 1999.
Dejavnost, vpisana 17. 6. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
22150 Drugo založništvo; 2441 Proizvodnja
farmacevtskih surovin; 2442 Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2451 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Ra-
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ziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost; 74831
Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 75120 Dejavnost javnih ustanov,
ki zagotavljajo storitve na področju zdravstva,
izobraževanja, kulture in druge socialne storitve, razen obveznega socialnega zavarovanja; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8531 Institucionalno socialno varstvo; 85311 Dejavnost domov za starejše;
8532 Izvajanje socialnovarstvenih programov
in storitev; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj; 9131 Dejavnost verskih
organizacij; 9303 Pogrebna dejavnost; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-404832
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01958 z dne 6. 5. 1999 pri subjektu
vpisa TAF, podjetje za marketing in računalniški inženiring, Ljubljana, d.o.o., sedež: WTC, Dunajska 156, 1121 Ljubljana, pod vložno št. 1/02246/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5288410
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 22150
Drugo založništvo; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 72100
Svetovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72600 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje.
Rg-404834
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01960 z dne 6. 5. 1999 pri subjektu
vpisa WANG, d.o.o., podjetje za servis,
proizvodnjo in trgovino, Ljubljana, sedež:
Lepodvorska 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19153/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
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Matična št.: 5652618
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gregorič Dušan, razrešen 12. 4. 1999;
direktorica Gregorič Zdenka, Ljubljana, Lepodvorska ulica 21, imenovana 12. 4. 1999.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 12. 4. 1999.
Rg-404835
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01962 z dne 10. 5. 1999 pri subjektu
vpisa UNITECH, d.o.o., razvoj, proizvodnja,
prodaja opreme, sistemov in storitev, inženiring, uvoz in izvoz ter zastopanje firm,
sedež: Vrtača 7a, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20677/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5715253
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pardubsky Andrej, Ljubljana, Vrtača 7a, razrešen 30. 3. 1999 kot direktor in imenovan
za prokurista, in direktorica Pardubsky-Vončina Staša, Ljubljana, Neubergerjeva ulica
27, imenovana 30. 3. 1999.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 30. 3. 1999.
Rg-404837
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02201 z dne 6. 5. 1999 pod št. vložka
1/31879/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1414135
Firma: PSC, družba za poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PSC, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Poklukarjeva 78
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Cetinski Andrej, vložil
651.000 SIT, ter Cetinski Mojca, Cetinski
Darko in Cetinski Katarina, vložili po 483.000
SIT, vsi iz Ljubljane, Poklukarjeva 78, vstopili
20. 4. 1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cetinski Andrej, imenovan 20. 4. 1999.
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-404841
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02394 z dne 12. 5. 1999 pri subjektu
vpisa ADRI – BALTI, družba za zastopanje, prodajo in storitve, d.o.o., sedež: Štihova 15, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31352/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1353594
Sedež: 1000 Ljubljana, Cankarjeve
brigade 81.
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Rg-404842
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02544 z dne 19. 5. 1999 pri subjektu
vpisa PROMED M.D., podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Črtomirova ul. 25, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/29890/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1216236
Sedež: 1000 Ljubljana, Prušnikova
ul. 9.
Rg-404843
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02647 z dne 23. 6. 1999 pri subjektu
vpisa CONTEX, Unternehmensberatungs- und Handels Gesellschaft m.b.H.
– PODRUŽNICA LJUBLJANA, Dimičeva
14, Ljubljana, sedež: Dimičeva 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28660/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5967376
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1999: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev.
Rg-404844
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02968 z dne 24. 6. 1999 pri subjektu
vpisa SMB, zastopanje, trgovina, import-export, proizvodnja, d.o.o., sedež: Brnčičeva
45, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08010/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.. 5398339
Ustanovitelj: Potočnik Borislav, Ljubljana, Lovska 2, vstopil 31. 7. 1990, vložil
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Otrin Janez, izstopil 14. 5. 1999, in Marolt
Janez, izstopil 2. 9. 1998.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbenikoma Marolt Janezu, ki je bil razrešen 19. 5. 1998, in Otrin Janezu, ki je bil
razrešen 26. 4. 1999.
Sprememba drubene pogodbe z dne
25. 5. 1999.
Rg-404847
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02988 z dne 24. 6. 1999 pod št. vložka 1/32062/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1420771
Firma: ARIS TRADE, trgovina, zastopanje in posredništvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ARIS TRADE, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenčeva
ulica 153
Osnovni kapital:2,138.000 SIT
Ustanovitelj: Zalaznik Igor, Ljubljana, Pot
čez gmajno 86, vstopil 28. 5. 1999, vložil
2,138.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zalaznik Igor, imenovan 3. 6. 1999.
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1999: 2222
Drugo tiskarstvo; 2710 Proizvodnja železa, je-
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kla, ferozlitin po standardih ECSC; 2735 Druga primarna predelava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.
Rg-404848
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03000 z dne 28. 6. 1999 pri subjektu

vpisa ESOTERA, informativno, svetovalno, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Bratovševa ploščad 30, sedež: Bratovševa ploščad 30, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/11843/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, dejavnosti in akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5476747
Firma: GEOPOLAR, informativno, svetovalno, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GEOPOLAR, d.o.o.,
Ljubljana
Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 20. 5. 1999.
Rg-404850
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03007 z dne 23. 6. 1999 pri subjektu vpisa ROLTEK, družba za izdelavo,
montažo in servis rolet, žaluzij, garažnih rolo vrat in markiz, d.o.o., sedež:
Prešernova 36, 1234 Mengeš, pod vložno št. 1/26207/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala, deležev in naslova ustanovitelja – zastopnika, uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5894654
Sedež: 1233 Dob pri Domžalah, Želodnik 19
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelja: Kosec Brigita in Kosec Janez, oba iz Mengša, Prešernova cesta 36,
vstopila 1. 2. 1995, vložila po 2,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kosec Janez, imenovan 6. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana 23. 6. 1999: 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 55302 Dejavnost okrepčevalnic.
Dejavnost, visana 23. 6. 1999: 28512
Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij.
Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 6. 1999.
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Rg-404851
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03017 z dne 22. 6. 1999 pod št. vložka 1/32048/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1420810
Firma: DENTART, d.o.o., zobozdravstvena dejavnost, Ljubljana
Skrajšana firma: DENTART, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Petkovškovo
nabrežje 57
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Ferjan Šušterčič Milena,
Ljubljana, Nussdorferjeva 13, vstopila 3. 6.
1999, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Ferjan Šušterčič Milena ter zastopnika Šušterčič Dušan, Ljubljana, Cesta v
Zgornji log 115, in Šušterčič Rok, Ljubljana, Nussdorferjeva 13, imenovani 3. 6.
1999.
Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 73104
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju medicine; 8513 Zobozdravstvena
dejavnost.
Rg-404852
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03018 z dne 17. 6. 1999 pod št. vložka 1/32023/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1420828
Firma: PIMS & CO., Projektiranje, inženiring, meritve in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: PIMS & CO., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zvezda 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Mihajlovič Miloš, Ljubljana, Zvezda 12, in Radin Dragoslav, Ljubljana, Runkova ulica 2, vstopila 28. 5. 1999,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Mihajlovič Miloš, in zastopnik Radin
Dragoslav, ki zastopa družbo kot namestnik
direktorja, imenovana 28. 5. 1999.
Dejavnost, vpisana 17. 6. 1999: 0125
Reja drugih živali; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6420
Telekomunikacije; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in

Št.

tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7481 Fotografska dejavnost;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 8520 Veterinarstvo; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov.
Rg-404853
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03019 z dne 23. 6. 1999 pri subjektu
vpisa APEL SERVIS, d.o.o., delavski študentski servis, sedež: Slovenska cesta 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20286/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5674115
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1999: 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 6. 1999.
Rg-404856
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03143 z dne 30. 6. 1999 pri subjektu
vpisa ASTAT, inženiring, d.o.o., Pot v
smrečje 14, Ljubljana Črnuče, sedež:
Pot v smrečje 14, 1231 Ljubljana Črnuče, pod vložno št. 1/11825/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti in akta
o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5484537
Firma: ASTAT, inženiring, d.o.o., Ljubljana Črnuče
Skrajšana firma: ASTAT, d.o.o., Ljubljana, Črnuče
Osnovni kapital. 5,309.888 SIT
Ustanovitelj: Žnidaršič Viktor, Ljubljana-Črnuče, Pot v smrečje 14, vstopil 5. 3.
1991, vložil 5,309.888 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana 30. 6. 1999: 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 6022 Storitve taksistov; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 744 Ekonomsko propagiranje;
Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov; 60220 Dejavnost taksistov; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 74400 Oglaševanje.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 16. 6. 1999.
Rg-404859
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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98/07174 z dne 9. 3. 1999 pod št. vložka
1/31647/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1353896
Firma:
ORTODONTIJA,
ZOBOZDRAVSTVO VRBIČ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mestni log 55
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Vrbič Drezgič Jelena,
Ljubljana, Pod kostanji 20, vstopila 1. 12.
1998, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Verbič Jelena, imenovana 1. 12.
1998.
Dejavnost, vpisana 9. 3. 1999: 73104
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju medicine; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost; 8513
Zobozdravstvena dejavnost; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.
Rg-404862
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07113 z dne 26. 3. 1999 pri subjektu
vpisa AVANTURA, turistična agencija,
d.o.o., Ljubljana, Slovenska c. 40, sedež: Slovenska c. 40, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06533/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5360013
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Kajfež-Gorjanc Katarini, ki je bila
razrešena 15. 10. 1998.
Rg-404863
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06451 z dne 9. 3. 1999 pod št. vložka
1/31651/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1339443
Firma: BIOLINE PLUS, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BIOLINE PLUS, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Prečna ulica 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Markovič Lili, Ljubljana,
Glinška ulica 4, Stefanija Vanja, Ljubljana,
Grasselijeva ulica 20, in Stefanija Blaž, Ljubljana, Rožičeva ulica 6, vstopili 10. 11.
1998, vložili po 700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurista Stefanija Blaž in Markovič Lili ter direktor Stefanija Vanja, imenovani 10. 11.
1998.
Dejavnost, vpisana 9. 3. 1999: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
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goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
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rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6220 Izredni zračni promet; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92621
Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-404868
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05779 z dne 26. 3. 1999 pri subjektu
vpisa GAKU, agrarna tehnika in trgovina,
d.o.o., sedež: Brnčičeva 25, 1230 Ljubljana, pod vložno št. 1/28689/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5969956
Sedež: 1211 Ljubljana-Šmartno,
Zgornje Gameljne 20
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 10. 1998.
Rg-404871
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05735 z dne 12. 4. 1999 pri subjektu
vpisa EFEKT, marketing, zastopstva, trgovina in proizvodnja, d.o.o., sedež: Savlje 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04232/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo skrajšane firme in naslova sedeža, spremembo in uskladitev de-

javnosti ter spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5339731
Skrajšana firma: EFEKT, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Savlje 18
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 3. 1999.
Rg-404873
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05681 z dne 3. 3. 1999 pri subjektu
vpisa VORTIM, d.o.o., trgovina, kooperacija, Bratovževa ploščad 28, Ljubljana,
sedež: Bratovževa ploščad 28, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07261/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in naslova sedeža, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5376769
Firma: VORTIM, d.o.o., trgovina, kooperacija
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
152
Dejavnost, vpisana 3. 3. 1999: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
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embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
55302 Dejavnsot okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7482 Pakiranje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 9. 1998.
Rg-404874
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04919 z dne 9. 4. 1999 pri subjektu
vpisa VIVAT! VRHUNSKA VINA, trgovsko
podjetje, d.o.o., Mengeš, Jelovškova
38a, sedež: Jelovškova 38a, 1234 Mengeš, pod vložno št. 1/02495/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane firme, naslov sedeža, spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5293871
Firma: VIVAT! VRHUNSKA VINA, trgovsko podjetje, d.o.o., Slovenska 28a,
Mengeš
Skrajšana firma: VIVAT! d.o.o., Mengeš
Sedež: 1234 Mengeš, Slovenska 38a
Dejavnost, izbrisana 9. 4. 1999: 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1999: 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5530 Gostin-
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ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 11. 1997.
Rg-404875
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04294 z dne 26. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ARXEL TRIBE, Družba za producentsko dejavnost in elektronske medije, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kamniška
48a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14839/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča imenovanje prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5552117
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Čuturilo Vatroslav, Pula, Benussi 31,
imenovan 17. 7. 1998.
Rg-404876
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03920 z dne 2. 7. 1999 pri subjektu
vpisa FORMAT, d.o.o., Podjetje za trgovino in storitve, Ljubljana, Nasperska 33,
sedež: Nasperska 33, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/15442/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5607531
Firma: FORMAT, d.o.o., Podjetje za trgovino in storitve, Ljubljana, Koperska 72
Sedež: 1000 Ljubljana, Koperska 72.
Rg-404877
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03919 z dne 25. 3. 1999 pri subjektu
vpisa COMP-PRINT, d.o.o., podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, Ljubljana, Nasperska 33, sedež: Nasperska 33,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08957/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža in firme s temile podatki:
Matična št.: 5427754
Firma: COMP-PRINT, d.o.o., podjetje
za trgovino, proizvodnjo in storitve, Ljubljana, Koperska 72
Sedež: 1000 Ljubljana, Koperska 72
Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 6. 1998.
Rg-404878
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01527 z dne 11. 6. 1999 pri subjektu
vpisa SKANJA, inženiring, elektro servis
in komercialne ter finančne storitve,
d.o.o., Mengeš, sedež: Cankarjeva 2,
1234
Mengeš,
pod
vložno
št.
1/16586/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in zastopnika, spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5624738
Ustanoviteljica: Skok Ana, Mengeš, Cankarjeva 2, vstopila 16. 3. 1992, vložila
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1,978.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Skok Janez, izstopil 13. 3. 1998.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Skok Janezu, ki je bil razrešen
11. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana 11. 6. 1999: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 3. 1998.
Rg-116276
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05595 z dne 1. 12. 1997 pri subjektu vpisa CONVOY, Trgovsko, storitveno in
posredniško podjetje, d.o.o., Trbovlje,
Golovec 27a, sedež: Golovec 27a, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/12065/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, deleža, zastopnika, spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe z dne
6. 7. 1997 s temile podatki:
Matična št. 5491797
Firma: ASTRUS, trgovsko, storitveno
in posredniško podjetje, d.o.o., Trbovlje
Skrajšana firma: ASTRUS, d.o.o., Trbovlje
Sedež: 1420 Trbovlje, Ulica 1. junija 12
Ustanovitelja: Matko Bojan, izstop 20. 6.
1997 in Ostrožnik Ksenija, Zagorje ob Savi,
Rove 15, vstop 1. 10. 1994, vložek:
1,608.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Matko Bojanu, ki je bil razrešen 20. 6.
1997.
Dejavnost, vpisana 1. 12. 1997: 1730
Plemenitenje tekstilij; 2212 Izdajanje časopisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Tr-
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govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.
Dejavnost, izbrisana 1. 12. 1997: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov, proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 361
Proizvodnja pohištva; 454 Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
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nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, raziskovanje trga in javnega mnenja, podjetniško svetovanje, upravljanje s
holding družbami; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje; 921 Filmska in videodejavnost; 922 Radijska in televizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
926 Športna dejavnost; 930 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-202093
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/17291 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu vpisa CONVOY, Trgovsko, storitveno in posredniško podjetje, d.o.o., Trbovlje, Golovec 27a, sedež: Golovec
27a, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/12065/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo ustanoviteljev, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št. 5491797
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanovitelja: Matko Bojan, Trbovlje, Golovec 27a, vstop 25. 2. 1991, vložek
455.000 SIT in Ostrožnik Ksenija, Zagorje
ob Savi, Rove 15, vstop 1. 10. 1994, vložek 1,153.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Ostrožnik Ksenija, imenovana
1. 10. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 3. 1996: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 203 Stavbno mizarstvo;
204 Proizvodnja lesene embalaže; 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov, proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
361 Proizvodnja pohištva; 454 Zaključna
gradbena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj

z upravljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami
in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712
Dajanje drugih vozil v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
raziskovanje trga in javnega mnenja, podjetniško svetovanje, upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 744 Oglaševanje; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje;
921 Filmska in videodejavnost; 922 Radijska in televizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 926 Športna
dejavnost; 930 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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