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Sodni register

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: Kovinar-
ska 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.

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 Na-

taša, izstopila 23. 2. 1999; Cedilnik-Frua
Nina, Ljubljana, Ravbarjeva ulica 11, Frua
Dražen, Šibenik, Stjepana Radića 14, Pe-
trak 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: di-
rektor Lapanja Alen, razrešen 23. 2. 1999;
direktorica Cedilnik-Frua Nina, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokurist Frua Dra-
žen, 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 vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 51250 Trgovina na debelo s suro-

KOPER

Rg-208033
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01085 z
dne 10. 7. 1998 pri subjektu vpisa SCHUS-
TER, trgovina in storitve v blagovnem pro-
metu, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo na-
brežje 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 vo-
zili; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, 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 last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem.

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., se-
dež: Mokrška 14, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09786/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5440548
Firma: PROMOBILE, gradbeni inženi-

ring, 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 samostoj-
nih kulturnih delavcev CASABLANKA,
p.o., Parmova 41, Ljubljana, sedež: Par-
mova 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 sa-

mostojnih kulturnih delavcev BLAN-
CACAZA, 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 OSEB-
NOSTI, sedež: Rožna dolina, C. XV/14,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31428/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo odgovornosti ustano-
viteljev s temile podatki:

Matična št.: 1353250
Ustanovitelji: prof.dr. Musek Janek, No-

tranje Gorice, Požarnice 26d, Vnanje Gori-
ce, Musek Alenka, Notranje Gorice, Požar-
nice 26d, Vnanje Gorice, Musek Lešnik Kri-
stijan, asist., Ljubljana, Trebinjska 4, in Mu-
sek 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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vim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, 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, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 51550 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim

blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na 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, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost tu-
rističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov 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. vlož-
ka 1/31426/00 vpisalo v sodni register te-
ga 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., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska

c. 53
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Popović Uroš, Domžale, Mi-

klošičeva 19, vstopil 27. 10. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Popović Uroš, imenovan 27. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 1. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji

živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 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, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 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 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih 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 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
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Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 7430 Tehnično preiz-
kušanje 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 pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 92621 Dejavnost marin; 9305 Dru-
ge 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 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5727839
Ustanovitelj: LOCTITE CORPORATION,

Connecticut-6106-ZDA, Hartford Square
North, izstopil 5. 5. 1998; HENKEL CEN-
TRAL & 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 mar-
keting, inženiring, storitve in usluge, za-
stopanje in posredovanje blaga in stori-
tev v notranji in zunanji trgovini, d.o.o.,
sedež: Gregorčičeva 13a, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/07848/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika in naziva s temile podatki:

Matična št.: 5397464
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Zadnik Boris, razrešen 5. 2. 1998; Dobla-
novič Dušan, Ljubljana, Prijateljeva 3, razre-
šen 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 mednarod-
no špedicijo in trgovino, d.o.o., Ljubljan-

ska 95, Domžale, sedež: Ljubljanska 95,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/04450/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, dejav-
nosti 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 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živino-
rejo, razen veterinarskih storitev; 0201 Goz-
darstvo; 3512 Proizvodnja in popravilo čol-
nov za razvedrilo in šport; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina 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 kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje 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 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projekti-
ranje 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 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/31527/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev,
dejavnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 1353730
Firma: PROJECTEAM, projektno trže-

nje, 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,

vstopil 19. 2. 1999, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor 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 brezal-
koholnih pijač; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 2441 Proizvodnja far-
macevtskih surovin; 2463 Proizvodnja ete-
ričnih 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., proizvod-
nja, 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 družbeni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5924308
Ustanoviteljica: Žagar Vesna, izstopila

3. 6. 1998; Rauh Špelca, Ljubljana, Štula
9, vstopila 3. 6. 1998, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 52485 Tr-
govina 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 ob-
likovanje in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Ulica bratov Babnik 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08869/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5425255
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

torica 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 re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev in
zastopnikov ter akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5950856
Firma: MINTY, družba za posredova-

nje, 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 Ja-
nežičeve 7, vstopila 19. 1. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Zajc Andrej, razrešen 19. 1. 1999; direk-
torica Pavc Mojca, imenovana 19. 1. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 19. 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 po-
slovne storitve, d.o.o., Kamnik, sedež: Ljub-
ljanska 45, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/11989/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5487021
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Urh Marjan, razrešen 28. 2. 1999;
direktor Pezdirc Janez, Ljubljana, Vojkova
87, imenovan 1. 3. 1999.

Rg-402060
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07319 z dne 10. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31534/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1362984
Firma: KWS AUSTRIA, Saatzucht Ge-

sellschaft 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, vsto-
pil 20. 1. 1999, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zor Teo, Ljubljana, Štrekljeva 9, ime-
novan 20. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 10. 2. 1999: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01132 Sadjarstvo; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51210 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51310 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 52210 Trgovina na drobno s sve-
žim 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 pro-
dajaln; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74820 Pakiranje.

Rg-402068

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

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 re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5299756
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Pavlič Miranu, ki je bil razrešen
25. 1. 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 sto-

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

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Karantanska

cesta 12
Osnovni kapital: 2,224.000 SIT
Ustanoviteljica: Jagarinec Tatjana, Dom-

žale, Ljubljanska cesta 65, vstopila 9. 3.
1999, vložila 2,224.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jagarinec Tatjana, imenovana
9. 3. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1999: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
51250 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-

nim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovi-
na na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi iz-
delki; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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 stoj-
nicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin 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 stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74400 Oglaševanje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-402270
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00419 z dne 15. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31556/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1359304
Firma: HOČEVAR-CAJNAR, prevozniš-

tvo, k.d.
Skrajšana firma: HOČEVAR-CAJNAR,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1240 Kamnik, Mekinje, Can-

karjeva cesta 31
Ustanovitelja: Hočevar Marjan, ki odgo-

varja s svojim premoženjem, in Hočevar Vil-
ko, ki je vložil 1.000 SIT in odgovarja do
višine nevplačanega vložka, oba iz Kamni-
ka, Mekinje, Cankarjeva cesta 31, vstoila
26. 1. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hočevar Marjan, imenovan 26. 1.
1999.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1999: 6024
Cestni tovorni promet.

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 re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5725755
Sedež: 1235 Radomlje, VII. ulica 35.

Rg-402534
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

99/01768 z dne 29. 4. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31859/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1413511
Firma: TIBURON, ŠESTIČ & CO., go-

stinstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: TIBURON, Šestič &

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mest-

ni log 55
Ustanovitelja: Šestič Zdenko David,

Kranj, Šorlijeva 35, in Baša-Djukanović Sa-
bina, Ljubljana, Ul. Ane Ziherlove 4, vstopila
25. 3. 1999, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor 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 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila 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, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5510 Dejavnost ho-
telov in podobnih obratov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; Točenje pijač in
napitkov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 De-
javnost taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9304 Druge dejav-
nosti za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri vpisu podatka so bile črke z dodatni-
mi oznakami vpisane tako, da so bile dodat-
ne oznake izpuščene.

Rg-402562
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

99/01351 z dne 21. 4. 1999 pri subjektu
vpisa LEJMER, proizvodnja in montaža
premičnih sten, d.o.o., sedež: Pot na Toj-
nice 10, 1360 Vrhnika, pod vložno št.
1/27007/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev
in podatkov pri ustanovitelju, deleža, zastop-
nikov, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5918391
Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska ce-

sta 9
Ustanovitelj: Čemal Nisvet, izstopil 5. 3.

1999; Karadžić Elvir, Litau, Blattenmos-
strasse 17, vstopil 25. 9. 1995, vložil
1,505.940 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Čemal Nisvet, razrešen 8. 3. 1999;
Karadžić Elvir, razrešen 8. 3. 1999 kot pro-
kurist in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokuristka Osma-
nagić 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 grad-
bena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 45340 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 45440 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 513500 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
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debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, na-
kita; 52740 Druga popravila, d.n.; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72500 Vzdrževa-
nje 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. vlož-
ka 1/31848/01 vpisalo v sodni register te-
ga 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 COM-

PANY, družba za trgovino, d.o.o., Ljublja-

na, Stožice 29b, vstopil 5. 3. 1999, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik 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 Plemenite-
nje tekstilij; 17400 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 17510 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 17520 Proizvod-
nja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 17530
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 17540 Proizvodnja dru-
gih tekstilij, d.n.; 17710 Proizvodnja noga-
vic; 17720 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 18210 Proizvodnja delovnih obla-
čil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 19100 Strojenje in dodelava us-
nja; 19200 Proizvodnja usnjene galanteri-
je, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
19300 Proizvodnja obutve; 45110 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 45120 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 45240 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 45250 Druga gradbena dela, tu-
di dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalaci-
je; 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 grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;

51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
51250 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 51350 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52110 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 99 / 9. 12. 1999 / Stran 6635

izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 52710 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55100 De-
javnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kemtij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Dejavnost menz; 55520 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 60220 Dejavnost tak-
sistov; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 70110 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem; 71310 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 De-
javnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve, kar-
tiranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje;

74400 Oglaševanje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 93050 Druge storitvene dejav-
nosti, 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 spremem-
bo akta o ustanovitvi družbe s temile po-
datki:

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 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no 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 pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve, kar-
tiranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;

74400 Oglaševanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 75250 Zaščita in
reševanje pri požarih in nesrečah; 8041
Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, 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. vlož-
ka 1/31819/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1399705
Firma: VIZIJA RAČUNOVODSTVO,

podjetje za vodenje poslovnih knjig,
d.o.o.

Skrajšana firma: VIZIJA RAČUNOVOD-
STVO, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Brn-
čičeva 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: di-
rektor 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 de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga 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 pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
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sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne 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. vlož-
ka 1/31857/00 vpisalo v sodni register te-
ga 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 od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, World Trade

Center, Dunajska 156
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: AKTIVA GROUP, podjet-

je za ustanavljanje in upravljanje družb,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156, vstopila
4. 2. 1999, vložila 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Črešnar-Pergar Nevenka, Ljublja-
na, Slomškova ulica 35, imenovana 4. 2.
1999.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1999: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 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, Ljub-
ljana, 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 Iz-

dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje 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. vlož-
ka 1/31923/00 vpisalo v sodni register te-
ga 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

Skrajšana firma: ČASOPISNO
ZALOŽNIŠKO PODJETJE LJUDSKA ČE-
BELA, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Zarnikova 3
Osovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Slovenska ljudska stran-

ka, Zarnikova 3, Ljubljana, vstopila 26. 3.
1999, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica 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 zapi-
sa; 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 GO-
SPODARSTVO KOČEVJE, d.o.o., Kočev-
je, sedež: Kolodvorska ulica 23, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/08355/00 vpisa-
lo 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, or-
ganizacijo 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 temi-
le podatki:

Matična št.: 5539510
Firma: PEGAZ CDT, Center za digital-

ni tisk, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PEGAZ CDT, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Aljaževa 10
Ustanovitelji: Naglič Ignac, Ljubljana, Po-

savskega ulica 14, vstopil 28. 5. 1993, vlo-
žil 765.000 SIT, Jelen Gabrijela, Ljubljana,
Breg 8, vstopila 15. 4. 1999, vložila
150.000 SIT, in Jelen Darko, Ljubljana, Šlaj-
merjeva ulica 1, vstopil 15. 4. 1999, vložil
585.000 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Naglič Ignac, razrešen 15. 4. 1999;
direktor Jelen Darko, imenovan 15. 4.
1999.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 1730
Plemenitenje tekstilij; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske 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 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 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: Kovinar-
ska 28, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/00147/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5035686
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor 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 elektroinstalaci-
je, trgovino in inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Šmartinska 28, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/17059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5727979
Firma: RST, podjetje za elektroinsta-

lacije, trgovino in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: RST, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 51
Dejavnost, vpisana 8. 4. 1999: 70100

Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

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 vlož-
no št. 1/04253/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika in po-
slovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5425760
Ustanovitelja: Vračko Alenka, izstopila

26. 6. 1998; Stanič Marjan Jakob, Ljublja-
na, Snebersko nabrežje 5, vstopil 20. 12.
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1989, vložil 37,086.138 SIT, in APCON
INTERNATIONAL BUSINES GESELLS-
CHAFT FUR DV-Beratung mbH, Hamburg,
Friedrich-Ebert-Damm 143, vstopil 6. 7.
1998, vložil 30,343.204 SIT – odgovor-
nost: 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 gos-
podarstvo, sedež: Dunajska 156, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22097/00 vpi-
salo 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 dejavno-
sti-zastopstva, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Preglov trg 4, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/22349/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5776511
Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 18210

Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvod-
nja 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 dejavno-
sti 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 rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 45330 Vodo-
vodne, 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, Tr-
žaška 118, sedež: Tržaška 118, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02808/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja, deležev in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5305233
Ustanovitelj: Tevž Peter, izstopil 4. 9.

1998; Cizej Franci, Gomilsko, Trnava 10a,

vstopil 14. 2. 1991, vložil 400.000 SIT, od-
govornost: 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. vlož-
ka 1/32025/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420593
Firma: TRGOCEV, gradbeništvo in tr-

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

govornostjo
Sedež: 1370 Logatec, Obrtna cona

Logatec 25
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Petrovčič Nuška, Loga-

tec, Loka 22, vstopila 25. 5. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Petrovčič Nuška, imenovana
25. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 28621 Pro-
izvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvod-
nja orodja za stroje; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja lahke kovinske embalaže;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
na vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in venti-
lov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apa-
ratov 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 de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541

Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga 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 vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
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ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitveni-
mi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost odda-
janja sob gospodinjstev turistom; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-

čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turi-
stičnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejav-
nost menz; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 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. KAFFEROS-

TEREI, 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 sub-
jektu vpisa MIRAGE, podjetje za medna-
rodno trgovino, d.o.o., Ljubljana, Res-
ljeva 24, sedež: Resljeva 24, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07092/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5375975
Firma: MIRAGE, podjetje za medna-

rodno trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MIRAGE, d.o.o., Ljub-

ljana
Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini 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 kole-
si, 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 le-
sa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51250 Trgovina na debelo s suro-
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 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 65210
Finančni zakup (leasing); 67200 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
74140 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge sto-
ritvene 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, Pod-
jetje 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 po-
datki:

Matična št.: 5523869
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Didier Francis Robert, razrešen
31. 5. 1999; direktorica Fabrio Sanja, Za-
greb, 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 vlož-
no št. 1/09767/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala, deleža in ustanovitelja,
uskladitev dejavnosti, spremembo tipa za-
stopnika in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5441676
Firma: MINTEX, trgovsko podjetje,

d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: MINTEX, d.o.o., Kam-

nik
Sedež: 1241 Kamnik, Ljubljanska c. 31
Osnovni kapital: 17,542.150 SIT
Ustanoviteljica: Nerima Mitja, izstopil

7. 5. 1998; Nerima Rožica, Kamnik, Slat-
narjeva 21, vstopil 28. 11. 1990, vložil
17,542.150 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; 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 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 45310 Električne inštalacije;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 51560 Trgovina na de-
belo 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 tek-
stilno industrijo; 51650 Trgovina na debe-

lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52740 Druga popravila, d.n.; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63120 Skladiščenje;
74810 Fotografska dejavnost; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje.

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 servi-
sno in proizvodno dejavnost, trgovino in
zastopanje tujih firm, d.o.o., Črnuče-Nad-
gorica, Brnčičeva 45, sedež: Brnčičeva
45, 1231 Črnuče-Nadgorica, pod vložno
št. 1/14387/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča, da se ugodi pritožbi zoper sk-
lep Srg 4737/98 in vpiše sprememba za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5542332
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

čevar Bojan, Ljubljana, Medenska 83d, raz-
rešen 15. 7. 1998 kot zastopnik in imeno-
van 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 vlož-
no št. 1/13687/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala 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., se-
dež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29935/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 1233378
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ružička Velimir, razrešen 14. 10.
1998; direktor Božič Andrej, Ljubljana, Tr-
dinova 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,

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-vi-
zuelni programi in galerija, d.o.o., Ljub-
ljana, Metelkova 7b, sedež: Metelkova
7b, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13996/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti ter spremem-
bo naslova pri ustanovitelju in zastopniku s
temile podatki:

Matična št.: 5526752
Ustanovitelj: Pelko Zvone, Ljubljana, Me-

telkova ulica 7, vstopil 20. 11. 1991, vložil
13,364.350 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pelko Zvone, imenovan 20. 11.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1999: 2215
Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 7440 Oglaše-
vanje; 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, trgovi-
na in gostinske storitve, d.n.o, sedež: Zi-
herlova ulica 43, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30546/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

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 izdel-
kov; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov 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 zastop-
nika ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:
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Matična št.: 5809959
Ustanoviteljica: Manfreda Janez, izstopil

9. 4. 1999; Manfreda Nina, Ljubljana, Split-
ska 3, vstopila 9. 4. 1999, vložila
1,503.150 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Manfreda Janez, razrešen 9. 4.
1999; direktorica Manfreda Nina, imenova-
na 9. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, 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 vod-
nih 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 zgo-
revanja, d.o.o., sedež: Jamova 39, 1111
Ljubljana, pod vložno št. 1/25657/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deležev in družbe-
ne 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, od-
govornost: 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. vlož-
ka 1/32067/00 vpisalo v sodni register te-
ga 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 od-

govornostjo
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: di-
rektorica Labus Milena, imenovana 14. 6.
1999.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 18100
Proizvodnja usnjenih oblačil; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 18240 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;

51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no 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., Ljub-
ljana, Na jami 7, sedež: Na jami 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/16755/00 vpi-
salo 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 de-
la specialnih strok; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Oglaševa-
nje; 74831 Prevajanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, 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 no-
tranjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 51, sedež: Dunajska 51, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/11878/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in deležev, uskladitev
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be 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 krmilje-
nje elektrike; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri pro-
daji 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 mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske 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 prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

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 za-
stopstva, d.o.o., sedež: Ulica Jožeta Ja-
me 12, 1210 Ljubljana-Šentvid, pod vlož-
no št. 1/28268/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5959292
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist 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 re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5575869
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Stepančič Igor, razrešen 6. 5. 1999;
direktorica Stepančič Mojca, Ljubljana, Ma-
rinovševa 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 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5860768
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Bengt Goeran Erlandsson, razrešen
19. 5. 1999; prokurist Lars Peter Ingolf Me-
lin, 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. vlož-
ka 1/32052/00 vpisalo v sodni register te-
ga 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 od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Andre-

ja 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, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor 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 mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-

liziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 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 stori-
tve in gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29028/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 1191551
Ustanovitelji: Valas Tone, izstopil 22. 10.

1998; SOPIC INVESTISSEMENT, SOCI-
ETE ANONYME, Tarbes, 5, Cours Gambet-
ta, 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 grad-
beništvo, 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 sub-
jektu vpisa SHELL SLOVENIJA, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Du-
najska cesta 156, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25008/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5823749
Ustanovitelj: SHELL OVERSEAS HOL-

DINGS LIMITED in THE SHELL PETRO-
LEUM COMPANY LIMITED, oba iz Londo-
na, 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, odgo-
vornost: 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 iz-
vozna in uvozna družba z omejeno od-
govornostjo, Ljubljana, sedež: Trdinova
cesta 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24574/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5792851
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska ce-

sta 3a.

Rg-403604
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02010 z dne 30. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa ALCU, Prevozno, trgovsko
in storitveno podjetje, Domžale, d.o.o.,
sedež: Fajfarjeva 7, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/09107/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in deleža, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temi-
le 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 odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 30 .6. 1999: 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 52461 Trgovina na drob-
no 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 pod-
jetje, 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 usta-
novitelja s temile podatki:

Matična št.: 5933951
Sedež: 1236 Trzin, Ljubljanska ce-

sta 24
Ustanovitelj: VELUX INDUSTRI A/S, So-

borg, 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 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28776/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5985412
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Liu Wenjin, Fujian, imenovan 1. 4.
1999, zastopa družbo kot namestnik direk-
torja.

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: Česni-
kova 12, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04780/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža, spre-
membo in uskladitev dejavnosti, spremem-
bo naslova ustanoviteljev in zastopnika ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5339740
Firma: INVITRA, trgovina in za-

stopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: INVITRA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta ljub-

ljanske 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 odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor 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 kompre-
sorjev; 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, sku-
paj z upravljalci strojev; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7132 Da-
janje 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 Dru-
go 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 Graho-
vo, pod vložno št. 1/23458/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova 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.

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, intelek-
tualne 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 temi-
le podatki:

Matična št.: 5935016
Sedež: 1000 Ljubljana, Povšetova uli-

ca 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 sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Liparjeva 24,
Mengeš, sedež: Liparjeva 24, 1234 Men-
geš, pod vložno št. 1/23763/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja, dejavnosti in zastopnika s te-
mile 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: Ta-
bernik Katja, razrešena 15. 4. 1999 kot di-
rektorica in imenovana za prokuristko, in
direktor Tabernik Primož, imenovan 15. 4.
1999, oba iz Komende, Podboršt pri Ko-
mendi 19d.

Dejavnost, vpisana 18. 5. 1999: 45430
Oblaganje tal in sten; 45450 Druga zaključ-
na 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 odgo-

varja s svojim premoženjem in Drobnič To-
maž, ki je vložil 1.000 SIT in odgovarja do
višine nevplačanega vložka, oba iz Cerkni-
ce, Cesta na jezero 13, vstopila 9. 4.
1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Dronbič Zmago, imenovan 9. 4.
1999.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 6521 Finančni zakup (leasing); 7110

Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 85329 Druge
socialne dejavnosti; 9305 Druge storitve-
ne 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. vlož-
ka 1/31995/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1413937
Firma: TRAMPUŠ & TRAMPUŠ, pod-

jetje za poslovne dejavnosti, d.n.o.
Skrajšana firma: TRAMPUŠ & TRAM-

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Smerdujeva 13
Ustanovitelja: Trampuš Nevenka in Tram-

puš Iztok, oba iz Ljubljane, Smerdujeva 13,
vstopila 12. 4. 1999, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Trampuš Nevenka, imenovana
12. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2231 Razmnoževa-
nje zvočnih zapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrst-
ne 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. vlož-
ka 1/31962/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1413945
Firma: JIA MAO, trgovina in go-

stinstvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: JIA MAO, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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: di-
rektor 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 me-
snimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 51340 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgo-
vina 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 nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina nadrobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52320 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 52330 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgo-
vina 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 iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488

Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55100 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 55220
Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55234 Dejavnost dijaških, študent-
skih domov, internatov; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 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. vlož-
ka 1/31963/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1413953
Firma: CHEN JI, trgovina in gostin-

stvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana oblika: CHEN JI, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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 od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Chen Haiwu in direktor Chen Hai-
feng, imenovana 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 debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, 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 trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovi-
na na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no 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 drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52730 Po-
pravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podob-
nih obratov; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okprečevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
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javnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Dejavnost menz; 55520 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 60220 Dejavnost tak-
sistov; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Oglaševanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 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., Ljub-
ljana, 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 na-
mene; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, gene-
ratorjev in transformatorjev; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, ra-
zen opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 3530 Proizvodnja zrač-
nih in vesoljskih plovil; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5274 Druga popravila, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih

strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 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 pod-
jetje, 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 razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5933951
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1999: 2030

Stavbno mizarstvo; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4531 Električne inštala-
cije; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih 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, stori-

tve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: SAZO ULČAR IN DRU-

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

odgovornostjo
Sedež: 1275 Šmartno pri Litiji, Valva-

zorjeva ulica 19
Ustanoviteljici: Ulčar Zorana, Šmartno pri

Litiji, Valvazorjeva ulica 19, in Štikovac Sta-
na, Litija, Ulica Luke Svetca 3, vstopili 21. 5.
1999, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Ulčar Zorana in zastopnica Štiko-
vac Stana, ki zastopa družbo kot namestni-
ca direktorice, imenovani 21. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih 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 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5605300
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist 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. vlož-
ka 1/31998/00 vpisalo v sodni register te-
ga 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 od-

govornostjo
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: di-
rektor Treven Damjan, imenovan 10. 5.
1999.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 05010
Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 15110 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 15120 Pro-
izvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 15130 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 15200 Prede-
lava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
izdelkov; 15310 Predelava in konzervira-
nje krompirja; 15320 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 15330 Druga prede-
lava 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 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 15520 Proizvodnja sladoleda;
15610 Mlinarstvo; 15620 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 15710 Pro-
izvodnja krmil; 15720 Proizvodnja hrane
za hišne živali; 15810 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 15820 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja
trajnega peciva in slaščic; 15830 Proizvod-
nja sladkorja; 15840 Proizvodnja kakava,
čokolade in sladkornih izdelkov; 15850
Proizvodnja testenin; 15860 Predelava ča-
ja in kave; 15870 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 15880
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 15890 Proizvodnja drugih ži-
vil, 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 Pro-
izvodnja slada; 15980 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 22110
Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220
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Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in
dodelava; 22240 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Raz-
množevanje videozapisov; 22330 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 23100 Pro-
izvodnja koksa; 23200 Proizvodnja naftnih
derivatov; 24110 Proizvodnja tehničnih pli-
nov; 24120 Proizvodnja barvil in pigmen-
tov; 24130 Proizvodnja drugih anorgan-
skih osnovnih kemikalij; 24140 Proizvod-
nja drugih organskih osnovnih kemikalij;
24150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spo-
jin; 24160 Proizvodnja plastičnih mas v
primarnih obliki; 24170 Proizvodnja sinte-
tičnega kavčuka v primarni obliki; 24200
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 24300 Proizvod-
nja kritnih barv, lakov in podobnih prema-
zov, tiskarskih barv in kitov; 24510 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 24520 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 24620 Pro-
izvodnja sredstev za lepljenje; 24630 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 24640 Proizvodnja
fotografskih kemikalij; 24650 Proizvodnja
neposnetih nosilcev zapisa; 24660 Pro-
izvodnja 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 radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje; 28400
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin, prašna metalurgija; 28511 Prekriva-
nje kovin s kovino; 28512 Druga površin-
ska in toplotna obdelava kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 29110 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 29120 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 29210 Proizvodnja peči in goril-
nikov; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 29230 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 34100
Proizvodnja motornih vozil; 34200 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 35110 Gradnja in po-
pravilo ladij; 35120 Proizvodnja in popra-
vilo čolnov za razvedrilo in šport; 35410
Proizvodnja motornih koles; 35420 Pro-
izvodnja koles; 35430 Proizvodnja vozil za
invalide; 35500 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 36500 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov 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 di-
stribucija vode; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vr-

tanje in sondiranje; 45210 Splošna grad-
bena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fa-
saderska in štukaterska dela; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 So-
boslikarska in steklarska dela; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 45500 Daja-
nje 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 vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; ; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 51230 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debe-
lo 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 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami 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 pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52210 Trgovina na drobno s sve-
žim 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, sladkorni-
mi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52730 Po-
pravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podob-
nih 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 nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov;55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kme-
tij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering) 60100
Železniški promet; 60211 Mestni in pri-
mestni 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 Ce-
vovodni transport; 61100 Pomorski pro-
met; 61200 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 62200 Izredni zračni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 63220 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 63230
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 64120 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte; 64200 Tele-
komunikacije; 65210 Finančni zakup (leas-
ing); 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 70320 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 71100 Da-
janje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Da-
janje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje
zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 De-
javnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 72500 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-

dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju medicine; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74150 Dejavnost
holdingov; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje;
74600 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Fo-
tografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80410 Dejavnost vozniških šol; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85311
Dejavnost domov za starejše; 85319 Dru-
go socialno varstvo z nastanitvijo; 85329
Druge socialne dejavnosti; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstra-
njevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravna-
nje s posebnimi odpadki; 90004 Kanaliza-
cija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge dejavnost javne higiene; 91330 De-
javnost drugih organizacij, d.n.; 92110
Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 92130 Ki-
nematografska dejavnost; 92310 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 92340 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov; 92521 Dejav-
nost muzejev; 92522 Varstvo kulturne de-
diščine; 92530 Dejavnost botaničnih in ži-
valskih 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 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 De-
javnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93030 Po-
grebna dejavnost; 93040 Druge dejavno-
sti za nego telesa; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 95000 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Pri šifri dejavnosti 74.600 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje, razen poizvedo-
valne 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 No-
vem mestu, spremembo firme, sedeža, za-
stopnika in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5939810
Firma: JEROVŠEK COMPUTERS N.M.,

informacijski sistemi, d.o.o.
Skrajšana firma: JEROVŠEK COMPU-

TERS N.M., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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: di-
rektorja 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 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 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 Grad-
nja 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 gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni 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 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
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ci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo 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 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi 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, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-

gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; 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 ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje 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 baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san 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 me-
sto, 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.

Skrajšana firma: KOALA TEAM KOLE-
ŠA, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1296 Šentvid pri Stični, Šent-

vid 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: di-
rektor 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 skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 36400 Prozvodnja
športnih izdelkov; 45210 Splošna gradbe-
na dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 45310
Električne inštalacije; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45410 Fa-
saderska 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 vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51450 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi 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 na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 60220
Dejavnost taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63120 Skladiščenje; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 64120 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 64200 Telekomunikacije; 65210
Finančni zakup (leasing); 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo 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 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska
dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 92200 Radijska in
televizijska dejavnost; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92400 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 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. vlož-
ka 1/31925/00 vpisalo v sodni register te-
ga 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: di-
rektor Jeršin Marjan, imenovan 28. 4.
1999.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1930
Proizvodnja obutve; 2215 Drugo založniš-
tvo; 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 inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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 proda-
jalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, 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 drob-
no 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 gos-
podinjstev turistom; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, ka-
varn; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6022 Dejav-
nost taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-

niško in poslovno svetovanje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 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 Prireja-
nje 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 temi-
le 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. vlož-
ka 1/31961/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1414321
Firma: SHELL ADRIA, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: Shell Adria, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: SHELL OVERSEAS HOL-

DINGS LIMITED, London Sei 7 NA, Shell
Centre, vstopil 29. 4. 1999, vložil
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: ge-
neralni direktor Krivic Samo, Ljubljana, Fa-
bianijeva ulica 43, ter skupna prokuristka
Cotman Antonija, Mengeš, Levčeva 17, Kre-
gar Simon, Izola, Zadružna 7, in Kačar Dra-
gana, Ljubljana, Vojkova cesta 77, imeno-
vani 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 nahaja-
lišč; 2320 Proizvodnja naftnih derivatov;
4521 Splošna gradbena dela; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom 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 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično 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 telekomuni-
kacije, informatiko in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Slovenska 11, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04703/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podaki:

Matična št.: 5338514
Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposvet-

ska 10
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 22250

Druge s tiskarstvom povezane storitve;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28750 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 31200 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 31500 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 31610 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in
vozila; 31620 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 32200 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih naprav; 33200 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 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 izdel-
ki široke porabe; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 52440 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 64200
Telekomunikacije; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 71330 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 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 ra-
čunalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga 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 trgovi-
no, gostinstvo, turizem, obrt in osebne
storitve, Pijava Gorica 25, Škofljica, se-
dež: Pijava Gorica 25, 1291 Škofljica,
pod vložno št. 1/09172/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo deležev
in osnovnega kapitala, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5436206
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Mehle Silva, Škofljica, Pija-

va Gorica 25c, Štrukelj Jože, Škofljica, Pi-
java 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 Slav-
ko, Škofljica, Pijava Gorica 25c, in Vrbinc
Miro, Škofljica, Pijava Gorica 25, ki sta vsto-
pila 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 de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,

kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji 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, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih 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, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
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govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5530 De-
javnost prehrambenih in gostinskih obra-
tov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje
stavb; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Po-
grebna dejavnost; 9304 Druge dejavnosti
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, 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 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

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. vlož-
ka 1/31936/00 vpisalo v sodni register te-
ga 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 od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
104

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Gabrovšek Janez, Ljublja-

na, Kamnogoriška cesta 69, in Orehek Voj-
ko, Dol pri Ljubljani, Zagorica pri Dolskem
5, vstopila 20. 4. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gabrovšek Janez in zastopnik Ore-
hek Vojko, imenovana 20. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999:
36140 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 45310 Električne inštalacije; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalaci-
je; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no 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 peci-
va, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pod topoli 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07142/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljice, zastop-
nika 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: di-
rektorica 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 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deležev in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5327504
Osnovni kapital: 20,816.430,95 SIT
Ustanovitelja: Živec Biserka, Piran, Grud-

nova 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 od-

dajo nepremičnin, avtomobilov in plovil
v najem

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

govornostjo
Sedež: 1291 Škofljica, Zalog pri Škof-

ljici 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 Škoflji-
ce, Zalog pri Škofljici 18, vstopili 29. 3.
1999, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor 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 in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3511 Gradnja in popra-
vilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja dru-
gih 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 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
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hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 De-
javnost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60213 Dejavnost žičnic, vleč-
nic; 6022 Dejavnost taksistov; 60220 De-
javnost taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-

možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
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 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7230 Obdelava po-
datkov; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 9305 Druge sto-
ritvene 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, in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vikrče
11, 1211 Ljubljana Šmartno, pod vložno
št. 1/28723/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
javnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5996449
Ustanovitelj: Bizjak Majda, izstopila

27. 10. 1998; Bizjak Gregor, Ljublja-
na-Šmartno, Vikrče 11, vstopil 11. 3. 1998,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica 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 tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7440 Oglaše-
vanje; 7481 Fotografska dejavnost.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 3. 1999.

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 storitve-
no podjetje, d.o.o., Polhov Gradec, se-
dež: Polhov Gradec 6b, 1355 Polhov
Gradec, pod vložno št. 1/20513/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo priimka ustanoviteljice in zastopnice s
temile podatki:

Matična št.: 5699681
Ustanoviteljica: Jurček Beti, Polhov Gra-

dec, Polhov Gradec 6b, vstopila 16. 11.
1992, vložila 1,543.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica 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 avto-
mobili, rezervnimi deli in priborom, se-
dež: Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27557/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, 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: di-
rektor Trstenjak Boštjan ter zastopnika Pav-
kovič Dragan in Kurtinović Goran, razrešeni
17. 3. 1999; direktor Rosić Milenko, ime-
novan 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., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1211 Ljubljana-Šmartno, Uli-

ca Ivice Pirjevčeve 16
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Jakoš Franc, Ljubljana,

Beblerjev trg 14, Struna Dejan, Piran, Gre-
goričeva 4, Zajec Andrej, Ljubljana, Zg. Ga-
meljne 22, in Cetin Simon, Ljubljana-Šmart-
no, Ul. Ivice Pirjevčeve 16, vstopili 23. 3.
1999, vložili po 525.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor 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 pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje video-
zapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-

mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 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 dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podob-
nih obratov; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 55220 De-
javnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;

55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kme-
tij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220 Dejav-
nost taksistov; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 63300 Dejav-
nost 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 po-
šte; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 70110 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni 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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ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost
holdingov; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 74400 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

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 svetova-

nje in investiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: M – INVEST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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, Ri-
gonce 6, vstopili 9. 3. 1999, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mokrovič Breda Marija, imenova-
na 9. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 2. 4. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje 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 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi 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 podob-
nih obratov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5530 Dejavnost prehrambenih go-

stinskih obratov; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7011 Organizaci-
ja 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 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Dejavnost holdingov; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

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 Kam-
nik, pod vložno št. 1/27667/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5938236
Sedež: 1240 Kamnik, Bistriška cesta

10b.

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 proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Vilharjeva cesta 24, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30269/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 1272845
Sedež: 1000 Ljubljana, Vilharjeva ce-

sta 12.

Rg-403808
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01472 z dne 31. 3. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31741/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1399829
Firma: POTODOM, podjetje za stori-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pleteršniko-

va 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Valič Mateja, Ljubljana,

Pleteršnikova 12, vstopila 23. 3. 1999, vlo-
žila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Valič Mateja in prokurist Valič Aleš,
oba iz Ljubljane, Pleteršnikova 12, imeno-
vana 23. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 31. 3. 1999: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7483 Tajniška dela in prevajanje;

80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92110
Snemanje filmov in videofilmov; 92200 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 92310 Umet-
niško 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 družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1195930
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektorica Gubič Zorica, razrešena 6. 1.
1999; direktorica Globočnik Milena, Ljub-
ljana, Gorenje Blato 101, ter prokuristi Gu-
bič Karel, Ljubljana, Jakčeva 8, Mrčun
Franc, Ljubljana, Mucherjeva ulica 8, in No-
voselič Marija, Ljubljana, Beričevo 19a, ime-
novani 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 Ljub-
ljanske brigade 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29983/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, zastopnikov in akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 1216465
Ustanovitelj: Qiu Shouzong, izstopil

22. 3. 1999; Qiu Xiaojun, Kitajska, Zhe-
jiang, vstopil 2. 10. 1997, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Qiu Shouzong in prokurist Mehle To-
maž, 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 fi-

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

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Cesta treh tal-

cev 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Jančar Tomaž, Kamnik, Ce-

sta treh talcev 10, vstopil 12. 2. 1999, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor 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 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 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 vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73103 Raziskovanje in eksperi-

mentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7481 Fotografska dejavnost; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje 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 sub-
jektu vpisa ALPER-IMPEX, uvozno-izvoz-
na družba, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ko-
menskega 14, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08490/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5419042
Dejavnost, vpisana 31. 3. 1999: 51190

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51460 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74150 Dejavnost hol-
dingov; 74820 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravi-
la; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, 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 trže-
nje, zastopanje in posredovanje v do-
mači 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 – na-
domestni sklep Srg 3811/98 s temile po-
datki:

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 informacij-
ske tehnologije, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Postojnska 21, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no 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 gos-
podarskih 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: di-
rektor 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 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51700 Druga trgovina na debelo;
65230 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo 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 ruž-
boslovja; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, 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 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22385/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnika in tipa
zastopnika, uskladitev dejavnosti ter spre-
membo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5743117
Ustanovitelja: Bajc Peter, izstopil 18. 2.

1999; Harter Zoran, Ljubljana, Vodovodna
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cesta 46, in Bajc Katja, Ljubljana, Podlim-
barskega 15, vstopila 18. 2. 1999, vložila
po 885.159,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bajc Peter, razrešen 18. 2. 1999;
direktor Harter Zoran in zastopnik Bajc Pe-
ter, 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 izdel-
kov iz papirja in kartona; 22110 Izdajanje
knjig; 22150 Drugo založništvo; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28520 Splo-
šna 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 ke-
mikalij; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51390 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 51470 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
52110 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 52473 Dejavnost papir-
nic; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55403 Toče-
nje 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. vlož-
ka 1/31656/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1381237
Firma: MATEOVIĆ & CO., kirurške sto-

ritve, 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 Mateo-

vić Tatjana, oba iz Ljubljane, Malnarjeva uli-
ca 43, vstopila 18. 2. 1999, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Mateović Tatjana in direktor Ma-
teović Milutin, imenovana 18. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 25. 3. 1999: 85122
Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena
dejavnost.

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 od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Hranilniška 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Knez Rok, Ljubljana, Hra-

nilniška 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: di-
rektor Knez Rok ter prokurista Dermol Vale-
rij in Vuković Olga, imenovani 18. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;

5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi 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, re-
vijami; 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 hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Preva-
janje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 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. vlož-
ka 1/31785/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1381199
Firma: FAST SUHADOLNIK & CO,

d.n.o., trgovina, zunanja trgovina in za-
stopanje

Skrajšana firma: FAST SUHADOLNIK &
CO, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1352 Preserje, Jezero 115
Ustanovitelja: Suhadolnik Tadej in Suha-

dolnik Franc, oba iz Preserja, Jezero 115,
vstopila 19. 2. 1999, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Suhadolnik Tadej in zastopnik Suha-
dolnik Franc, imenovana 19. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini 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, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-

tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51390 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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 od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gašperšiče-

va 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 od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist 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

cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5521 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih pre-
nočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6412 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 6420 Telekomunikacije; 7011
Organizacija izvedbe nepremičinskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi 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 pro-
grami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga 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-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 ka-
pitala, 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 Uršu-
la, Ljubljana, Hruševska c. 66, vstopila
15. 2. 1999, vložila 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica 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 Dru-
go založništvo; 261 Proizvodnja stekla in
steklenih izdelkov; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22150
Drugo založništvo; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 52473 Dejavnost papirnic;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74700
Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 90005 Druge dejavnosti javne
higiene; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa; 93050 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 2. 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, ustanovite-
ljice, dejavnosti, zastopnice in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5627532
Firma: MANAM, podjetje za zastopa-

nje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: MANAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Me-

denska 91
Osnovni kapital: 1,615.500 SIT
Ustanovitelj: Ambrožič Mirjam, izstopila

25. 1. 1999; Cvelbar Peter, Metlika, Vino-
gradniška cesta 15, vstopil 25. 1. 1999,
vložil 1,615.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica 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 stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-

vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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 kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7481
Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju, pod
vložno številko 1/3407/00.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 1. 1999.

Rg-403832
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00857 z dne 24. 3. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31722/00 vpisalo v sodni register te-
ga 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 od-

govornostjo
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 Gub-
čeve brigade 63, vstopili 12. 2. 1999, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tomaž Meta, imenovana 12. 2.
1999.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1999: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5522
Dejavnost kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-

mom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Og-
laševanje; 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 storitve-
ne 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, trgovi-
no, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ko-
menda, Klanec 13, sedež: Klanec 13,
1218 Komenda, pod vložno št.
1/08374/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti 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 kon-
strukcij in njihovih delov; 28120 Proizvod-
nja kovinskega stavnega pohištva; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 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 iz-
delki široke porabe; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim 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, za-
ložništvo, inženiring in trgovino, d.o.o.,
sedež: Igriška 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02463/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, osnovnega kapitala, deležev,
naslova ustanoviteljev in zastopnikov in druž-
bene 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, vsto-
pila 21. 10. 1989, vložila po 1,371.300,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Bergant Gregor in Bergant Marjeta,
imenovana 21. 10. 1989, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 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 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7310 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 12. 1998.

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 trgovi-
no, 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 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

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, trgovi-
no, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ko-
menda, 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, Kla-

nec 13, vstopil 31. 7. 1990, vložil
43,527.673 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

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 te-
mile podatki:

Matična št.: 1272870
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova 2
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Butara Melita, razrešena 12. 4.
1999; Jensen Henrik Lerbaek, Budimpešta
II, Kussuth Lajos VTCA 47a, razrešen 12. 4.
1999 kot prokurist in imenovan za direktor-
ja, 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, vlo-
žil 438.305,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pišljar Katarina, Juvančič Maja, Kle-
novšek 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: di-
rektor 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 prodajal-
nah; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 721 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških 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 Izo-
braževanje odraslih in drugo izobraževanje.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1999: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 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, se-
dež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26037/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, naslova, ustanovitelja, deleža,
zastopnikov, dejavnosti in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5866154
Firma: HERMES SOFTLAB SOLU-

TIONS, svetovanje s področja informa-
cijskih 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, vsto-
pil 5. 9. 1994, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bric Rudi, razrešen 8. 3. 1999; di-
rektorica Sajben Klara, Budimpešta, Anyos
u. 7.II/5, in predsednik uprave Schara To-
maž, Ljubljana, Pod vrbami 14, imenovan
8. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1999: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 6412 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte; 6420 Telekomuni-
kacije; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni 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 posredo-
vanje, trgovino in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Andričeva ul. 27, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28881/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, ustanovitelja, dele-
ža in akta o ustanovitvi ter uskladitev dejav-
nosti 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 mode-
larstvo, d.o.o., Brest 2, Ig, sedež: Brest
2, 1292 Ig, pod vložno št. 1/08759/00

vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, osnov-
nega kapitala, ustanovitelja, deleža in za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5474370
Firma: TEHNOMODEL, Strojno mode-

larstvo, 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, vsto-
pil 30. 3. 1999, vložil 2,100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor 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 dru-
gih izdelkov iz lesa; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo 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 ko-
vinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 92522 Var-
stvo 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 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/09175/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, deleža, ustanoviteljev,
priimka ustanoviteljice in zastopnice, zastop-
nikov in družbene pogodbe s temile po-
datki:

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 – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Scagnetti Seiko, imenovana
10. 10. 1990, zastopa družbo brez omeji-
tev, ter prokurista Zahtila Mario in Dežulović
Miro, imenovana 16. 4. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 4. 1999.

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 proizvod-
njo, založništvo in marketing, d.o.o., se-
dež: Dolenjska c. 105, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27209/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja, deleža, dejavnosti, zastopnika, naziva
zastopnika in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5903807
Ustanovitelj: Jesih Jakica, izstopila

19. 11. 1998; Jesih Josip, Ljubljana, Do-
lenjska c. 105, vstopil 30. 5. 1995, vložil
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica 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 De-
javnost okrepčevalic; 5551 Storitve menz;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 8023 Vzgoja in izobraževanje v di-
jaških domovih; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1999: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 5510 Dejavnost hotelov in podob-
nih obratov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5530 Dejavnost prehrambenih go-
stinskih obratov; 5551 Dejavnost menz;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7440 Oglaševanje; 8042 Drugo izo-
braževanje; 9304 Druge dejavnosti za ne-
go 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 proizvod-
njo, 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: di-

rektor Železnikar Jaka in zastopnica Jesih
Uršula, razrešena 14. 4. 1999; Jesih Jo-
sip, 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 pi-
jač; 1596 Proizvodnja piva; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, 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 iz-
delki; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5510 Dejav-
nost hotelov in podobnih obratov; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obra-
tov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-

niška dela in prevajanje; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinematograf-
ska dejavnost; 9220 Radijska in televizij-
ska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9304 Dru-
ge 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 INTER-
NATIONAL, mednarodno svetovalno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Škofljica, se-
dež: Ravenska pot 55, 1291 Škofljica,
pod vložno št. 1/24802/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapita-
la, deleža in akta o ustanovitvi ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5810027
Firma: CONSULTING & TRADING IN-

TERNATIONAL, mednarodno svetovalno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Brezovica

Skrajšana firma: CONSULTING & TRA-
DING INTERNATIONAL, d.o.o., Brezovica

Sedež: 1351 Brezovica, Cesta na po-
stajo 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 izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7411 Pravno svetova-
nje; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Dejavnost holdingov; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

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. vlož-
ka 1/31942/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1414054
Firma: IMMORENT LEASING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 56
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: IMMORENT INTERNA-

TIONAL HOLDING GMBH, Dunaj, Wind-
muhlgasse 22-24, vložil 2,058.000 SIT,
in IMMORENT AKTIENGESELLSCHAFT,
Dunaj, Windmuhlgasse 22-24, vložil
42.000 SIT, vstopila 2. 4. 1999, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Kerber Franz, Graz, Wartingergas-
se 25, in Tuma Boris, Mengeš, Šubljeva
ulica 19, imenovan 2. 4. 1999, vsak od
njiju zastopa družbo skupno z drugim po-
slovodjem.

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 objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7011 Organizaci-
ja 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 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje 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 dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5775434
Ustanovitelja: LIKO PRIS, d.o.o., izstopil

5. 1. 1999; Počanić Darko, Zagreb, Čaz-
manska 4, in Sorić Jadranka, Zagreb, Opa-
tinova 49, vstopila 5. 1. 1999, vložila po
5,576.556,65 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

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 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5448557
Ustanovitelji: Sindikat zdravstva in so-

cialnega varstva Slovenije, Ljubljana, Dal-
matinova 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, Sindi-
kat Klinični center, Ljubljana, Bohoričeva
28, vstopil 22. 12. 1994, vložil 3,446.668
SIT, Sindikat družbenih in državnih orga-
nov Slovenije, Ljubljana, Dalmatinova 4,
vstopil 22. 12. 1994, vložil 1,446.666
SIT, Sindikat finančnih organizacij Sloveni-
je, Ljubljana, Dalmatinova 4, vstopil 22. 12.
1994, vložil 1,446.666 SIT, SKEI, Poslov-
ni sistem Gorenje-sklad, Velenje, Partizan-
ska cesta 12, vstopil 22. 12. 1994, vložil
5,459.668 SIT, Sindikat Mura, Murska So-
bota, Murska Sobota, Plese 2, vstopil
22. 12. 1994, vložil 1,496.667 SIT, in
Svobodni sindikat podjetja Krka, Novo me-
sto, 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, Levstiko-
va 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 in-
validov, 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, vsto-
pili 31. 8. 1998, ter Nikolić Staniša in Vre-
čar Dragica, izstopila in ponovno vstopila
31. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasa-

derska in štukaterska dela; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4545 Druga zaključna grad-
bena 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 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 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 spre-
membo 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 od-
govarjata; 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-iz-
voz, 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 kapita-
la, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

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, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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 gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-



Stran 6662 / Št. 99 / 9. 12. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 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., pod-
jetje za razvoj in trženje elektronike in
računalništva, Križna 1a, Ljubljana, se-
dež: Križna 1a, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21119/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapita-
la, 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, Bro-
dišče 7, Trzin

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Hudoklin Iztok, Ljubljana,

Križna 1a, in Kindermann Helmut, Neuhim-
melreich, Nemčija, Hochstattweg 3, vstopi-
la 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 odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1999: 29400
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 30010
Proizvodnja pisarniških strojev; 30020 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 31300 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 31610
Proizvodnja druge električne opreme za

stroje in vozila; 32100 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 32200 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih naprav; 32300 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 33100 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 33200 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
33400 Proizvodnja optičnih instrumentov
in fotografske opreme; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51610 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 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 računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74400 Oglaševanje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška 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, proizvod-
nja, trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ja-
na Husa 43, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27987/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja s temi-
le podatki:

Matična št.: 5945526
Ustanoviteljica: Časar Aleš, izstopil

22. 3. 1999; Časar Vlasta, Ljubljana, Ulica
Jana Husa 43, vstopila 22. 3. 1999, vloži-
la 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

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, sveto-
vanje, turizem, d.o.o., Ljubljana, Gola Lo-
ka 22, sedež: Gola Loka 22, 1000 Ljub-
ljana, 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. vlož-
ka 1/31950/00 vpisalo v sodni register te-
ga 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, Valjav-
čeva ul. 5, vstopilo 23. 3. 1999, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Adam Dragan-Karel, Ljubljana, Slo-
venska cesta 21, imenovan 23. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, 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 Sne-
manje filmov in videofilmov; 92120 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 92130 Kinema-
tografska dejavnost; 9220 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
knjižnic.

Pri dejavnosti pod šifro “51.18 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.” razen farmacevtskih iz-
delkov.

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, proizvod-
nja, storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Uli-
ca 1. junija 35, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/06437/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, dele-
žev in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5048397
Ustanoviteljici: Arh Marko, Meterc Joži-

ca, Pirc Tomaž in Skubic Marjeta, izstopili
21. 1. 1999; Drnovšek Igor, izstopil 11. 1.
1999; Butara Nevenka, Deželak Marija, Ke-
rin Jožica in Prah Marija, izstopile 16. 3.
1999; Zlatarna Trbovlje, d.o.o. – sklad last-
nih deležev, Trbovlje, Ulica 1. junija 35, vsto-
pila 29. 10. 1998, vložila 5,463.669 SIT, in
Jerše Jožefa, Trbovlje, Opekarna 2a, vstopi-
la 18. 11. 1994, vložila 1,167.200 SIT, od-
govornost: 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. vlož-
ka 1/31941/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1411454
Firma: SGP GRADITELJ – NEPREMIČ-

NINE, družba za promet z nepremični-
nami, d.o.o.

Skrajšana firma: SGP GRADITELJ –
NEPREMIČNINE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

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 od-
govarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Zorman Janez, Domžale, Vodovodna
6b, ter prokurista Vrtačnik Danica, Domža-
le, Ljubljanska cesta 110, in Jamšek Bog-
dan, Kamnik, Pot v Rudnik 11, imenovani
26. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-

nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, 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, se-
dež: Wolfova 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10521/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5446546
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist 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, ustvar-
jalnost, svetovanje, d.d., sedež: Sloven-
ska cesta 17, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00353/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5055571
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lončar Mitja, razrešen 15. 4. 1999;
direktorica Jakič Nevenka, Domžale, Ljub-
ljanska 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 vlož-
no št. 1/01483/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in sta-
tuta 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 zastop-
nica in imenovana za predsednico uprave
– upravo vedno zastopata dva člana upra-
ve: predsednica in član uprave. V primeru
nezmožnosti takega zastopanja lahko nad-
zorni svet odloči, da banko zastopata naj-
manj 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 po-
slovni 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-

nju celotne izpostavljenosti banke izpostav-
ljenost banke do pogodbene stranke do-
segla ali presegla višino 10% kapitala ban-
ke, o sklenitvi posla, pri katerem se izpo-
stavljenost 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 splo-
šnimi pogoji poslovanja banke, o trajnih
kapitalskih naložbah v druge gospodarske
družbe oziroma pravne osebe, o ustanav-
ljanju novih gospodarskih družb z večin-
skim lastniškim deležem banke, o finanč-
nem načrtu banke, o določitvi organizacije
sistema notranjih kontrol v banki, o določi-
tvi okvirnega letnega programa dela službe
notranje revizije, o pravilih delovanja služ-
be 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 izdel-
kov; 65210 Finančni zakup (leasing);
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Dejavnost holdingov; 74400
Oglaševanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne 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 trgo-
vino ter trgovino na veliko in malo,
d.o.o., Ljubljana, Omahnova 21, sedež:
Omahnova 21, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/07437/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnikov, spremembo in uskla-
ditev 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, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Marolt Marija, razrešena 6. 1.
1999; direktor Marolt Matjaž in zastopnik
Marolt Gregor, ki zastopa družbo kot na-
mestnik 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 vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni 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 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, 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, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s

kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420
Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 63400 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 74140 Pod-
jetniško 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 druž-
ba, 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 pogod-
be 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, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor 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 Dejav-
nost hotelov brez restavracije.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 17530 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 19100 Stro-
jenje in dodelava usnja; 19200 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 19300 Proizvodnja obutve;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 55100
Dejavnost hotelovin podobnih obratov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnsot oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanovitve za krajši čas,
d.n.; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 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 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo 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 do-
delava; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo 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 de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 52471 Dejavnost knjigarn;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52483 Trgovi-
na 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 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 73104 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
medicine; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni 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 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85200 Veterinarstvo; 85311 Dejavnost do-
mov za starejše; 85319 Drugo socialno var-
stvo 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 Za-
sebna 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. vlož-
ka 1/17216/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5592828001
Firma: VESPERA, storitveno in gostin-

sko 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, Huba-
dova 2, vstopila 12. 1. 1999, odgovornost:
vpisana kot ustanoviteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Pukl Nataša, Domžale, Hubadova
2, imenovana 12. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane 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-

lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi 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 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, 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 podob-
nih obratov; 5522 Dejavnost kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost 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 ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Oglaševanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti 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 za-
stopanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ko-
menskega 11, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no 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: Podmilščako-
va 57a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26684/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5910544
Ustanoviteljice: Škrap Rok, izstopil

29. 1. 1999; Godnič Jana, Koper, Erjavče-
va 21, vložila 15,709.000 SIT, Uršič Bar-
bara, Ljubljana, Ul. bratov Učakar 74, vloži-
la 1,812.000 SIT, in Lukman Katarina, Ljub-
ljana, Ruska ulica 4, vložila 1,812.000 SIT
– vstopile 8. 8. 1995, odgovornost: ne od-
govarjajo.

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, pro-
izvodnja, 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 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5261 Trgo-
vina 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 pro-
izvodnjo elektromehanske in elektron-
ske opreme, d.o.o., sedež: Cesta v gori-
ce 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 na-
prav, razen za gospodinjstva; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elektri-
ke; 3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 4531 Električne
inštalacije; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 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., Ljublja-
na, Drenikova 32, sedež: Drenikova 32,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12569/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, deležev, osnov-
nega kapitala, naslova ustanovitelja in za-
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stopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5515157
Firma: BLISK AVTO ŠOLA, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 2,106.640 SIT
Ustanovitelj: Lukič Mile, Ljubljana, Cle-

velandska 29, vstopil 26. 1. 1999, vložil
2,106.640 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor 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 vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-

belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 60220 Dejavnost taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 70120 Trgova-
nje 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 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 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 re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5747325
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1999: 3512 Pro-

izvodnja 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 inšta-
lacije; 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 motor-
na vozila; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Dejavnost poto-

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-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 zastopa-
nje, sedež: Jezero 115, 1352 Preserje,
pod vložno št. 1/31785/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1381199
Ustanovitelji: Suhadolnik Tadej, izstopil

17. 5. 1999; Suhadolnik Jernej, Preserje,
Jezero 115, vstopil 17. 5. 1999, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Suhadolnik Tadej, razrešen 17. 5. 1999;
Suhadolnik Franc, razrešen 17 .5. 1999 kot
zastopnik in imenovan za direktorja, in za-
stopnik Suhadolnik Jernej, imenovan 17. 5.
1999, oba iz Preserja, Jezero 115.

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 literatu-
re, 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 se-
deža, naslova ustanovitelja in zastopnika,
spremembo in uskladitev dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5697794
Firma: PERUN, Podjetje za zastopa-

nje 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: di-
rektor 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 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
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sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51700 Druga trgovina na debelo; 52471
Dejavnost knjigarn; 72100 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 74841 Pri-
rejanje 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, tr-
govino, inženiring in proizvodnjo, d.o.o.,
sedež: Aljaževa 37, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22613/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, deleža, ustanoviteljev in zastopika,
uskladitev in spremembo dejavnosti ter spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5759200
Osnovni kapital: 2,548.375 SIT
Ustanoviteljica: Cvetrežnik Danijel, izsto-

pil 31. 3. 1999; Cvetrežnik Zorica, Ljublja-
na, Aljaževa 37, vstopila 22. 12. 1994, vlo-
žila 2,548.375 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Cvetrežnik Zorica, imenovana 1. 4.
1999, zastopa družbo kot namestnica di-
rektorja.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa.

Dejavnost, izbrisana dne 15. 6. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 9303 Dru-
ge 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 za-
ložništvo, d.o.o., sedež: Rocenska ulica
24, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31382/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, usta-
noviteljev, 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, Rocen-
ska 24, vstopil 7. 4. 1999, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Osojnik Renata, razrešena 7 .4.
1999; direktor Zajc Srečko, imenovan 7. 4.
1999.

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, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22747/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5742552
Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 5261 Tr-

govina 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 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26985/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deleža in akta o usta-
novitvi 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 de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5459338
Firma: F.M.D. TRADE, trgovina, mar-

keting 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 di-
rektorica in imenovana za prokuristko, in di-
rektor 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 izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-

mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s su-
rovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na 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 pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5530 Dejavnost prehrambenih go-
stinskih obratov; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 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 de-
belo in drobno, d.o.o., Stahovica, Zago-
rica 8a, sedež: Zagorica 8a, 1242 Sta-
hovica, pod vložno št. 1/04773/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
kapitala, ustanoviteljev, deležev, zastopni-
kov 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: Ga-
ljot Franc, razrešen 12. 5. 1999 kot direk-
tor in imenovan za prokurista, ter direktor
Galjot Primož in družbenik Galjot Rok, ime-
novana 12. 5. 1999, vsi iz Stahovice, Za-
gorica 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 re-
gister 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 Drob-

nič 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: di-
rektorja Drobnič Silvester in Drobnič Silve-
ster 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 spre-
membo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5333849
Ustanovitelj: Kitanović Zoran, izstopil

2. 2. 1999; Grum Darko, Ljubljana, Prelov-
čeva 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 vpi-
sa MTČ, trgovina in posredništvo, d.o.o.,
sedež: Celovška 38, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30551/00 vpisalo v sodni regi-
ster 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 us-
njenimi izdelki.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 5. 1999.

Rg-404606
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

99/01854 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu
vpisa POTEZA-STORITVE, družba za
opravljanje poslovnih storitev, d.o.o., se-
dež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24901/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5817641
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Arhar Ružica, razrešena 28. 2.
1999; direktorica Kastelic Milanka Marija,
Ljubljana, Ul. Marije Hvaličeve 5, in proku-
rist 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, grad-

beništvo, 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 ce-

sta 90
Ustanovitelja: Akšamović Jošo, Ljublja-

na, Jakčeva 5, in Knežević Dragan, Oštra
Luka, Oštra Luka 127, vstopila 20. 5. 1999,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Akšamović Jošo in zastopnik Kneže-
vić Dragan, ki zastopa družbo kot namest-
nik 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 grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in 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 stro-
jev; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 To-
čenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no 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 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1124170
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurista 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 sto-
ritve, prevoze in trgovino, d.o.o., Velika
Štanga 7, Šmartno pri Litiji, sedež: Veli-
ka Štanga 7, 1275 Šmartno pri Litiji,
pod vložno št. 1/30566/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, zastopnikov, dejavno-
sti 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. ko-
mandanta Staneta 5, vstopil 12. 5. 1999,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor 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 goz-
darskih strojev; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 71310 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 71320 Da-
janje 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, informacij-
ske 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 ka-
pitala, zastopnikov, ustanoviteljev, dejavno-
sti 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 od-
govarja; 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 nepremič-
ninami; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1999: 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 74150 De-
javnost 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 po-
sredovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ce-
lovška 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-Čr-
nuče

Skrajšana firma: ELTIMA, d.o.o., Ljub-
ljana-Črnuče

Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Šlan-
drova 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 turi-
zem, d.n.o., Ljubljana, Prežganje 25, se-
dež: Prežganje 25, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26619/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5911451
Firma: BRAČKO & CO, d.n.o., go-

stinstvo in turizem, Ljubljanska c. 38,
Ivančna Gorica

Sedež: 1295 Ivančna Gorica, Ljub-
ljanska 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, in-
telektualne storitve in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Stegne 27, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16854/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastop-
nikov ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5769345
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pirtovšek Ervin, izstopil

22. 11. 1998; Pirtovšek-Dihpol Pavlina,

Ljubljana, Cesta 24. junija 72b, vstopila
21. 6. 1999, vložila 2,500.000 SIT, odgo-
vornost: 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 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; podjetniško svetovanje; upravljanje
s holding družbami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1999: 5530 De-
javnost prehrambenih gostinskih obratov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost tu-
rističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7440 Oglaševanje.

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 inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška
291, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26279/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, skrajša-
ne firme in naslova ustanovitelje ter uskladi-
tev 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, Šlan-

drova 8a
Ustanoviteljica: Logar Nadja, Ljubljana,

Malnarjeva ulica 44, vstopila 16. 2. 1995,
vložila 300.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, izbrisana 7. 7. 1999: 74400
Ekonosko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1999: 7440
Oglaševanje.

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, Groš-
ljeva 3, sedež: Grošljeva 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/08823/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, osnovnega kapitala in deležev, uskla-
ditev 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

Ustanovitelji: Ksenija Jaklin in Božo Ja-
klin, oba iz Ljubljane, Grošljeva 3, in Jančič
Janez, Ljubljana, Dražgoška 51, vstopili
15. 9. 1990, vložili po 701.000 SIT, odgo-
vornost: 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 objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 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 kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov, 92623 Druge športne dejavnosti.

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 založ-
ništvo, 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-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 opre-
ma in storitve, d.n.o., Ljubljana, sedež:
Barjanska 16, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/29525/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 1201891
Dejavnost, vpisana 5. 5. 1999: 5232 Tr-

govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi 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, iz-
voz-uvoz, avtovleka, d.n.o., Ljubljana, se-
dež: Milčinskega 75, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26543/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev in dejavnosti s temile po-
datki:
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Matična št.: 5895146
Ustanovitelji: Gašpar Valentino in Gaš-

par 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 grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 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, sto-
ritve, trgovino in inženiring, d.o.o., Gro-
suplje, sedež: Jakhlova 3, 1290 Grosup-
lje, pod vložno št. 1/16812/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, dejavnosti in zastopnika,
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene 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: Ko-
vačič Ludvik, razrešen 17. 11. 1998 kot
direktor in imenovan za prokurista, in direk-
tor 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 re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova 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 me-

sto, Vinji vrh 18, vstopila 12. 7. 1989, vložila
1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica 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 zu-
naj prodajaln; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7260 Druge raču-
nalniške 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.

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: Pov-
šetova 65, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02015/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, ustanoviteljev, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5280494
Osnovni kapital: 12,130.000 SIT
Ustanoviteljica: Barle Kuk Avrelija, Ljub-

ljana, Dunajska 199, vstopila 29. 10. 1998,
vložila 6,065.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka 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. vlož-
ka 1/31917/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363280
Firma: JADRA PLAN, družba za pro-

izvodnjo in trgovino ,d.o.o.
Skrajšana firma: JADRA PLAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež. 1357 Notranje Gorice, Pleši-

vica 22
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Černilec Dragica, Notra-

nje Gorice, Plešivica 75, vstopila 6. 1.
1999, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica 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 praši-
čev; 0124 Reja perutnine; 0130 Mešano
kmetijstvo; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdar-
ske storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2040 Proizvodnja le-
sene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov 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 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;

3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štuka-
terska 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 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, 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 de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
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 kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
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na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5510 Dejavnost hotelovin podobnih obra-
tov; 5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Dejav-
nost 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 turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 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 na-
jem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7320 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Dejavnost holdingov; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9304 Dru-
ge 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. vlož-
ka 1/31820/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1380729
Firma: PROGAS TEKOČI PLIN, trgov-

sko podjetje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: PROGAS TEKOČI
PLIN, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

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: di-
rektor Haggeney Theodor, Haltern-Sythen,
Nemčija, Zum Blickpunkt 24, ter prokuristki
Trontelj Violeta, Grosuplje, Ljubljanska ce-
sta 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 nahaja-
lišč; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po pli-
novodni mreži; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6030 Cevovodni transport; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Pri vpisu podatka so bile črke z dodatni-
mi oznakami vpisane tako, da so bile dodat-
ne 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 področ-
ju globokozmrznjenih izdelkov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tacenska 20, 1210
Ljubljana, pod vložno št. 1/27271/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo 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. vlož-
ka 1/31569/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1380737
Firma: TBWA, oglaševalska agencija

in oglaševalsko svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana

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

govornostjo
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, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Benko Dušan, Ljubljana, Ravbarjeva
5, in prokurist Kopecky Peter, Wien, Avstri-
ja, Pfarrplatz 2, imenovana 22. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 2222
Drugo tiskarstvo; 7011 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Og-
laševanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne 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., se-
dež: Litostrojska 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21298/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, 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 Škof-
ljica, pod vložno št. 1/22572/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo družbe-
ne 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 objek-
tov; 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 stavbne-
ga 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, meh-
kužci; 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 prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na 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, ra-
dijskimi, TV aparati; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje.

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 Ljub-
ljana, 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 ce-

sta 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., se-
dež: Primožičeva 46, 1231 Ljubljana-Čr-
nuče, pod vložno št. 1/16824/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in skrajšane firme, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene 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 objek-
tov; 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 stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-

lom, napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7420 Projekti-
ranje 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 in-
ženiring in kooperacije, d.o.o., sedež:
Celovška 150, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02312/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5291275
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 3001

Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo 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, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-

čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina-
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 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 drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 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, in-
ženiring in vzdrževanje grafične opre-
me, 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, inženi-

ring 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 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2955 Proizvodnja strojev za in-
dustrijo papirja in kartona; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-

ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških 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., Ljub-
ljana, Zaloška cesta 159, sedež: Zaloška
cesta 159, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23751/00 vpisalo v sodni register te-
ga 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, navigaci-
jo; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi 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 koz-
metične storitve in posredništvo, k.d.,
Ljubljana, Celovška 291, sedež: Ce-
lovška 291, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30253/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1243128
Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 4531

Električne inštalacije; 5272 Popravilo elek-
tričnih 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 – pro-
dajno podjetje, Medvedova 25, 1240
Kamnik, sedež: Medvedova 25, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/22875/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5804353
Ustanovitelja: Pečečnik Dušanka, Kam-

nik, 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.

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 vlož-
no 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 pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Kvedrova 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15138/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, deleža in akta o ustanovi-
tvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5572479
Firma: SELF, družba za trgovino, sto-

ritve in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 18,072.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Jože, Ljubljana, Kve-

drova 10, vstoil 23. 12. 1991, vložil
18,072.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

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: di-

rektor Gerbec Peter, razrešen 21. 12.
1994; direktorica Gerbec Martina, Ljublja-
na, 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. vlož-
ka 1/31846/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1399276
Firma: KARAN & DELFIN, k.d., Družba

za čiščenje in vzdrževanje objektov, tr-
govsko posredovanje in poslovne storitve

Skrajšana firma: KARAN & DELFIN, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Petrovičeva 9
Ustanovitelja: Karan Ranko, Ljubljana Pe-

trovičeva 9, ki odgovarja s svojim premože-
njem, 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: di-
rektor 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 inštala-
cije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7470 Čišče-
nje 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. vlož-
ka 1/31813/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1399284
Firma: STZ, storitve v gradbeništvu,

trgovina, gretje, hlajenje in čiščenje zra-
ka, d.o.o., Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vevška ce-

sta 52
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Tomaž, Novo

mesto, Ulica Marjana Kozine 66, in Odla-
zek Martin, Ljubljana pod gričem 10, vsto-
pila 5. 3. 1999, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Zupančič Tomaž ter prokurista Odla-
zek Martin in Nipič Samo, Otočec ob Krki,
Gumberk 9, imenovani 5.3 . 1999.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje knjig;  2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dode-
lava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačil-
no in usnjarsko industrijo; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja 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 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih ob-

jektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela special-
nih 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 stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, 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 sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgo-
vina 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 materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina 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 pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-

ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdel-
ki; 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 kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no 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 apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no 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 obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravi-
lo 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 kam-
pov; 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 pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Dejavnost
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6420 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7011 Organizacija izved-
be 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 nepre-
mičninami 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 stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
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7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizij-
ske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 Dejav-
nost holdingov; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9251 De-
javnost knjižnic in arhivov; 9252 Dejavnost
muzejev, varstvo kulturne dediščine; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter na-
ravnih rezervatov; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih 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. vlož-
ka 1/31935/00 vpisalo v sodni register te-
ga 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, Ce-

lovška cesta 108, in Opec Andreja, Ljubljana,
Adamičeva ul. 1, vstopili 4. 3. 1999, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Opec Andreja in zastopnik Opec
Milan, ki zastopa družbo kot namestnik di-
rektorice, oba iz Ljubljane, Adamičeva ul. 1,
imenovana 4. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5212 Trgo-
vina 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 naravo-
slovja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje.

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., trgovi-
na s kemičnimi produkti, sedež: Brodišče
24, 1236 Trzin, pod vložno št. 1/24846/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5810272
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Hartmann Ernst Johann, razrešen 26. 11.
1998; direktor Perič Miran, Ljubljana, Dobr-
dobska 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, revi-
zijo in knjigovodstvo, d.o.o., sedež: Du-
najska 21, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27221/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile 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, tr-
govino in zunajo trgovino, d.o.o., Murno-
va 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 dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5557518
Osnovni kapital: 5,420.708,83 SIT
Ustanovitelja: Nastran Peter, vložil

2,710.354,42 SIT, in Nastran Marta, vloži-
la 2,710.354,41 SIT, oba iz Mengša, Mur-
nova 19, vstopila 18. 11. 1991, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1999: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje.

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 sub-
jektu vpisa SAN.KO.M., podjetje za tr-

govino, proizvodnjo razvoj, kooperaci-
jo in storitve, d.o.o., Ljubljana, Ul. bra-
tov Kunovarjev 3, sedež: Ul. bratov Ku-
novarjev 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07610/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme, naslova sedeža, dejavnosti in
zastopnika, uskladitev dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5386276
Firma: SAN.KO.M., trgovina, zastopa-

nje, 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: Ko-

zina 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 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 3310 Proizvodnja medi-
cinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 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 drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 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 in-
ženiring, trgovino in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Cesta na Brdo 47, 1000
Ljubljana, pod vložno št.1/25036/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, naslova sedeža, ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, za-
stopnika, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5825121
Firma: BOSING, podjetje za posred-

ništvo, gradbeni inženiring, trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Jurčkova ce-
sta 23

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Alijagić Fadil, Sarajevo,

Mlade Bosne 41, vstopil 25. 11. 1993, vlo-
žil 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: direk-
tor Bačić Hasan in zastopnica Beširević Seji-
da, razrešena 23. 2. 1999; Alijagić Fadil,
razrešen 23. 2. 1999 kot zastopnik in ime-
novan za direktorja, in zstopnica Kajtez-Alija-
gić Ljiljana, ki zastopa družbo kot namestni-
ca direktorja, imenovana 23. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 5. 5. 1999: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja lahke ko-
vinske embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, 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 izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi

proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi 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. vlož-
ka 1/31809/00 vpisalo v sodni register te-
ga 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 od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-

do 49
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Gerbec Peter, Ljubljana,

Laknerjeva ul. 8, in Jamar Gregor, Ljublja-
na, Rožna dolina, C. I/5, vstopila 2. 4.
1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jamar Gregor in zastopnik Gerbec
Peter, ki zastopa družbo kot namestnik di-
rektorja, 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 do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, 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 izdel-
kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s su-
rovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-

kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 55100 Dejavnost ho-
telov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, 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 po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 70110 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 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 poslov-
no svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7482 Pa-
kiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, 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., Ljublja-
na, 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 projektira-
nje, d.o.o., Ljubljana, Opekarska 10, izsto-
pila 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: di-
rektor 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 pro-
izvodnjo, trženje in servisiranje elektro-
tehničnih 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 spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5298580
Firma: CABLEX, podjetje za proizvod-

njo, trženje in servisiranje elektrotehnič-
nih izdelkov, d.o.o., Ljubljana

Ustanovitelj: Kranjc Štefan, izstopil 2. 4.
1999; TAMAK, podjetje za poslovno sveto-
vanje, d.o.o., Ljubljana, Kosova ul. 13, vsto-
pil 2. 4. 1999, vložil 54,240.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 15. 4. 1999: 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in t elegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 5551 Storitve menz; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010

Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost vpisana 15. 4. 1999: 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih naprav; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, naprav in opreme za snemanje in pred-
vajanje zvoka in slike; 5510 Dejavnost hote-
lov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 55302 Dejavnost okrep-
čevalic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih; 5551 Dejavnost menz;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7011 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7415 De-
javnost 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 sto-
ritve, Mengeš, Liparjeva 6, sedež: Lipar-
jeva 6, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/21023/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

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. vlož-
ka 1/32051/00 vpisalo v sodni register te-
ga 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 od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
152

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bauer Štefan, Domžale, Sej-

miška ulica 40, vstopil 12. 4. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor 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 vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-

sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene 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 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5859425
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik 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. vlož-
ka 1/31902/00 vpisalo v sodni register te-
ga 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 od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 244
Osnovni kapital: 28,000.000 SIT
Ustanovitelji: UNILEC, Issy les Mouline-

aux, 52 Rue Camille Desmoulins, vložil
15,400.000 SIT, RHONE ALPES EXPAN-
SION, 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 Ro-
ger, 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 – vsto-
pili 17. 3. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor 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 rast-
linami; 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 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, 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 pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost 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, trgovi-
na, 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, ustanovi-
teljev, naslova ustanovitelja – zastopnika,
deležev, zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 1196286
Firma: G.R.B BRZIN & COMPANY, tr-

govina, storitve, proizvodnja, d.n.o.
Skrajšana firma: G.R.B BRZIN & COM-

PANY, d.n.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Igriška 3
Ustanovitelja: Brzin Jože, vstopil 12. 5.

1997, in Gruden Kristina, vstopila 31. 3.

1999, oba iz Ljubljane, Igriška 5, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem;
Gabrijelčič Samo in Rotar Andrej, izstopila
31. 3. 1999.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Gruden Kristina, imenovana 31. 3.
1999; prokurist Gabrijelčič Samo in direk-
tor Rotar Andrej, razrešena 31. 3. 1999;
zastopnik Brzin Jože, imenovan 12. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev kot po-
močnik 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 področ-
ju globokozmrznjenih izdelkov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tacenska 20, 1210
Ljubljana, pod vložno št. 1/27271/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5924413
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1999: 1511

Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 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 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci, 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi 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 pro-
dajaln; 5530 Dejavnost prehrambenih go-
stinskih obratov; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 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, go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Radomlje, Ce-
sta radomeljske čete 1, sedež. Cesta ra-
domeljske čete 1, 1235 Radomlje, pod
vložno št. 1/07858/00 vpisalo v sodni re-
gister 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, Bu-

kovčeva 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 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo, 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 grad-
bena dela; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5530 Dejavnost prehrambenih go-
stinskih obratov; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Dejavnost menz; 7011 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

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. vlož-
ka 1/32024/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1413716
Firma: FITOFARMACIJA, lekarne, za-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gregorčiče-

va 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 bra-
tov Kraljič 12, vložila 835.590 SIT – vstopili
20. 4. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Baričevič Saša, in zastopnica Dragoš
Jančar Cvetka, ki zastopa družbo kot namest-
nica direktorice, imenovani 20. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
22150 Drugo založništvo; 2441 Proizvodnja
farmacevtskih surovin; 2442 Proizvodnja far-
macevtskih preparatov; 2451 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2612 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 3310 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preiz-
kuševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optič-
nih instrumentov in fotografske opreme;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi 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, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 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 iz-
delkov široke porabe; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 73103 Ra-

ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7440 Oglaševa-
nje; 7481 Fotografska dejavnost; 74831
Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 75120 Dejavnost javnih ustanov,
ki zagotavljajo storitve na področju zdravstva,
izobraževanja, kulture in druge socialne sto-
ritve, razen obveznega socialnega zavarova-
nja; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Dru-
go izobraževanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 8531 Institucionalno socialno var-
stvo; 85311 Dejavnost domov za starejše;
8532 Izvajanje socialnovarstvenih programov
in storitev; 9111 Dejavnost poslovnih in de-
lodajalskih 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 raču-
nalniški inženiring, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: WTC, Dunajska 156, 1121 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02246/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5288410
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 22150

Drugo založništvo; 22240 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 72100
Svetovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 72600 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 74140 Podjetniško in poslov-
no 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 regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika in
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5652618
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Gregorič Dušan, razrešen 12. 4. 1999;
direktorica Gregorič Zdenka, Ljubljana, Le-
podvorska 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, in-
ženiring, uvoz in izvoz ter zastopanje firm,
sedež: Vrtača 7a, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no 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: Par-

dubsky Andrej, Ljubljana, Vrtača 7a, razre-
šen 30. 3. 1999 kot direktor in imenovan
za prokurista, in direktorica Pardubsky-Von-
čina 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 sve-

tovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PSC, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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: direk-
tor Cetinski Andrej, imenovan 20. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

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 zastopa-
nje, prodajo in storitve, d.o.o., sedež: Šti-
hova 15, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31352/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le 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 trgovi-
no in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: 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, Unternehmensbera-
tungs- und Handels Gesellschaft m.b.H.
– PODRUŽNICA LJUBLJANA, Dimičeva
14, Ljubljana, sedež: Dimičeva 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28660/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo 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-ex-
port, proizvodnja, d.o.o., sedež: Brnčičeva
45, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08010/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, zastopni-
kov in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.. 5398339
Ustanovitelj: Potočnik Borislav, Ljublja-

na, 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 razre-
šen 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. vlož-
ka 1/32062/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420771
Firma: ARIS TRADE, trgovina, zasto-

panje in posredništvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ARIS TRADE, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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: di-
rektor Zalaznik Igor, imenovan 3. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1999: 2222
Drugo tiskarstvo; 2710 Proizvodnja železa, je-

kla, ferozlitin po standardih ECSC; 2735 Dru-
ga primarna predelava železa, jekla; proizvod-
nja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravi-
la motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Dejavnost prehrambenih go-
stinskih obratov; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 6022 De-
javnost 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 organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, 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, svetoval-
no, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Bratovševa ploščad 30, sedež: Bratov-
ševa ploščad 30, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/11843/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, dejavnosti in akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5476747
Firma: GEOPOLAR, informativno, sve-

tovalno, proizvodno in trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: GEOPOLAR, d.o.o.,
Ljubljana

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina 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 sub-
jektu vpisa ROLTEK, družba za izdelavo,
montažo in servis rolet, žaluzij, garaž-
nih rolo vrat in markiz, d.o.o., sedež:
Prešernova 36, 1234 Mengeš, pod vlož-
no št. 1/26207/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala, deležev in naslova usta-
novitelja – zastopnika, uskladitev dejavno-
sti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5894654
Sedež: 1233 Dob pri Domžalah, Že-

lodnik 19
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelja: Kosec Brigita in Kosec Ja-

nez, oba iz Mengša, Prešernova cesta 36,
vstopila 1. 2. 1995, vložila po 2,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kosec Janez, imenovan 6. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 23. 6. 1999: 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 55302 Dejavnost okrepčevalnic.

Dejavnost, visana 23. 6. 1999: 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samo-
postrežnih 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. vlož-
ka 1/32048/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420810
Firma: DENTART, d.o.o., zoboz-

dravstvena dejavnost, Ljubljana
Skrajšana firma: DENTART, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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: di-
rektorica Ferjan Šušterčič Milena ter zas-
topnika Šušterčič Dušan, Ljubljana, Cesta v
Zgornji log 115, in Šušterčič Rok, Ljublja-
na, 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. vlož-
ka 1/32023/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420828
Firma: PIMS & CO., Projektiranje, in-

ženiring, meritve in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: PIMS & CO., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zvezda 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Mihajlovič Miloš, Ljublja-

na, Zvezda 12, in Radin Dragoslav, Ljublja-
na, Runkova ulica 2, vstopila 28. 5. 1999,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor 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 par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela special-
nih strok; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5119 Posred-
ništvo 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, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in

tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projek-
tiranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7481 Fotografska dejavnost;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 8520 Veterinarstvo; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih sa-
lonov; 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 štu-
dentski servis, sedež: Slovenska cesta 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20286/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo 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 Črnu-
če, pod vložno št. 1/11825/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, osnovnega kapitala, dejavnosti in akta
o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5484537
Firma: ASTAT, inženiring, d.o.o., Ljub-

ljana Črnuče
Skrajšana firma: ASTAT, d.o.o., Ljub-

ljana, Črnuče
Osnovni kapital. 5,309.888 SIT
Ustanovitelj: Žnidaršič Viktor, Ljublja-

na-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 nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 6022 Storitve tak-
sistov; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 744 Ekonomsko pro-
pagiranje;

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov; 60220 Dejavnost taksi-
stov; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne 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.

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 od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mest-

ni 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: di-
rektorica Verbič Jelena, imenovana 1. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana 9. 3. 1999: 73104
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju medicine; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 85122 Specialistična iz-
venbolnišnična 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, se-
dež: Slovenska c. 40, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06533/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka 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 sto-

ritveno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BIOLINE PLUS, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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, Ljub-
ljana, Rožičeva ulica 6, vstopili 10. 11.
1998, vložili po 700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurista Stefanija Blaž in Markovič Lili ter di-
rektor Stefanija Vanja, imenovani 10. 11.
1998.

Dejavnost, vpisana 9. 3. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
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goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na 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 opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na 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 de-
belo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, 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 stoj-
nicah; 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-

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 pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov 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 opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 73103 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92621
Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, 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 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28689/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža 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, tr-
govina in proizvodnja, d.o.o., sedež: Sav-
lje 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04232/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo skrajšane firme in na-
slova sedeža, spremembo in uskladitev de-

javnosti ter spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5339731
Skrajšana firma: EFEKT, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Savlje 18
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 2112

Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 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 po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 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 De-
javnost 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, koopera-
cija, Bratovževa ploščad 28, Ljubljana,
sedež: Bratovževa ploščad 28, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07261/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo 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, koo-

peracija
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152
Dejavnost, vpisana 3. 3. 1999: 2125

Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
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embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih 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 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 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 drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
55302 Dejavnsot okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 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 Men-
geš, pod vložno št. 1/02495/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in skrajšane firme, naslov sedeža, spre-
membo dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5293871
Firma: VIVAT! VRHUNSKA VINA, trgov-

sko 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 Tr-

govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v speciali-
ziranih prodajalnah; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1999: 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5530 Gostin-

ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne 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 produ-
centsko dejavnost in elektronske medi-
je, 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 po-
datki:

Matična št.: 5552117
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist 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 trgovi-
no 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 tr-

govino 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 tr-
govino, proizvodnjo in storitve, Ljublja-
na, Nasperska 33, sedež: Nasperska 33,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08957/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža in fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5427754
Firma: COMP-PRINT, d.o.o., podjetje

za trgovino, proizvodnjo in storitve, Ljub-
ljana, 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 de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5624738
Ustanoviteljica: Skok Ana, Mengeš, Can-

karjeva 2, vstopila 16. 3. 1992, vložila

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 krmilje-
nje elektrike; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 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 subjek-
tu vpisa CONVOY, Trgovsko, storitveno in
posredniško podjetje, d.o.o., Trbovlje,
Golovec 27a, sedež: Golovec 27a, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/12065/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deleža, za-
stopnika, spremembo in uskladitev dejavno-
sti 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., Tr-

bovlje
Sedež: 1420 Trbovlje, Ulica 1. juni-

ja 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 časo-
pisov; 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 mo-
torna vozila; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umet-
niško 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 impregnira-
nje lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezane-
ga in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov, proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 361
Proizvodnja pohištva; 454 Zaključna grad-
bena dela; 455 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 501 Trgovina z motorni-
mi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih 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 Tr-
govina 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 nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-

nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 701 Po-
slovanje 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 po-
rabe; 741 Pravne, računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, raziskovanje trga in javnega mne-
nja, podjetniško svetovanje, upravljanje s
holding družbami; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 744 Ekonomsko propa-
giranje; 804 Izobraževanje odraslih in dru-
go izobraževanje; 921 Filmska in videode-
javnost; 922 Radijska in televizijska dejav-
nost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
926 Športna dejavnost; 930 Druge stori-
tvene 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 sub-
jektu vpisa CONVOY, Trgovsko, storitve-
no in posredniško podjetje, d.o.o., Tr-
bovlje, Golovec 27a, sedež: Golovec
27a, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/12065/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo ustanoviteljev, za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št. 5491797
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanovitelja: Matko Bojan, Trbovlje, Go-

lovec 27a, vstop 25. 2. 1991, vložek
455.000 SIT in Ostrožnik Ksenija, Zagorje
ob Savi, Rove 15, vstop 1. 10. 1994, vlo-
žek 1,153.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ostrožnik Ksenija, imenovana
1. 10. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 3. 1996: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 202 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 203 Stavbno mizarstvo;
204 Proizvodnja lesene embalaže; 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov, pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
361 Proizvodnja pohištva; 454 Zaključna
gradbena dela; 455 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj

z upravljalci strojev; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 503 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 505 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 511 Posredništvo; 513 Trgovi-
na 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 pro-
dajalnah; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 525 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 De-
javnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami 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, pod-
jetniško svetovanje, upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 744 Oglaševanje; 804 Izobra-
ževanje odraslih in drugo izobraževanje;
921 Filmska in videodejavnost; 922 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 923 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti; 926 Športna
dejavnost; 930 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.
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