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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-400424
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/00218 z dne 16. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa INLES, Proizvodnja, trženje in
inženiring, d.d., Kolodvorska 22, Ribni-
ca, sedež: Kolodvorska 22, 1310 Ribni-
ca, pod vložno št. 1/12711/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5103126
Sprememba statuta z dne 14. 1. 1999.

Rg-400701
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/06127 z dne 14. 1. 1999 pod št.
vložka 1/31459/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1338862
Firma: LINOPLAST, trgovina in inženi-

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

govornostjo
Sedež: 1211 Ljubljana-Šmartno,

Zgornje Gameljne 20
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Semič Boštjan, Ljubljana,

Bratovševa ploščad 16, vstopil 6. 10. 1998,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Semič Boštjan, imenovan 6. 10.
1998.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 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; 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; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
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 drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;

52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve tak-
sistov; 60240 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-401468
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/00907 z dne 23. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31715/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1381245
Firma: AMTK, podjetje za usposablja-

nje voznikov motornih vozil, d.o.o., Ljub-
ljana, Likozarjeva 14a

Skrajšana firma: AMTK, d.o.o., Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Likozarjeva
14a

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Globočnik Milena, Škof-

ljica, Gorenje blato 101, vstopila 16. 2.
1999, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mikelič Saša, Ljubljana, Šišenska 7,
in prokurist Globočnik Miroslav, Škofljica,
Gorenje blato 101, imenovana 16. 2. 1999.
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Dejavnost, vpisana 23. 3. 1999: 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 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; 6022
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 8041
Dejavnost vozniških šol.

Rg-401716
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/00826 z dne 22. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.d.,
sedež: Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05370/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
pri članih nadzornega sveta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5142733
Člani nadzornega sveta: Berdajs Silvo,

Kmetič Slavko, Pavšek Jože in Pavlič Al-
bert, izstopili in ponovno vstopili 6. 2. 1999.

Rg-402152
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02003 z dne 28. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa RETAL, Trgovina, proizvodnja
in storitve, d.o.o., sedež: Vrstna ulica 21,
1357 Notranje Gorice, pod vložno
št. 1/22789/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5824389
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152.

Rg-402352
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/00910 z dne 29. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa INDOV, družba za industrijo
ovitkov, d.d., sedež: Poljanska 95, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05945/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov in članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5129737
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik Hočevar Vojko, Ljubljana, Riharjeva
8, ki od 1. 2. 1999 zastopa družbo kot
vodja komerciale, direktor Cenc Borut, Ce-

lje, Razlagova 11a, imenovan 7. 12. 1998,
in zastopnica Novak Bojana, Ljubljana, Lito-
strojska 9, imenovana 1. 2. 1999, ki zasto-
pa družbo kot računovodkinja.

Člana nadzornega sveta: Krajnc-Kikelj
Irena in Medved Andreja, izstopila 2. 11.
1998; Kastelic Dita in Brankovič Goran,
vstopila 2. 11. 1998.

Rg-402577
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/00210 z dne 16. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31825/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1363514
Firma: MAX – MAN, ŠIRCELJ IN OSTA-

LI, trgovina, svetovanje, storitve, k.d.
Skrajšana firma: MAX – MAN, ŠIRCELJ

IN OSTALI, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov

Učakar 54
Ustanovitelja: Šircelj Jana, Plech, Schul-

str. 16, ki  odgovarja s svojim premože-
njem, in Maruzzi Dušan, Ljubljana, Rožna
dolina, C. VII/16, ki je vložil 2.000 SIT in ne
odgovarja, vstopila 23. 12. 1998.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Šircelj Jana, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Maruzzi Dušan,
imenovana 23. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1999: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 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 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51440 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 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; 51700 Druga trgovina na
debelo; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 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; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60240 Cestni tovorni promet;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-402782
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02298 z dne 14. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa BARTWIN KRŽAN IN
DRUŽBENIK, d.n.o., storitve in trgovina,
Ljubljana, sedež: Masarykova 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/31112/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 1327852
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 5
Sprememba družbene pogodbe z dne

3. 5. 1999.

Rg-402828
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/00639 z dne 7. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa INLES, Proizvodnja, trženje in
inženiring, d.d., Kolodvorska 22, Ribni-
ca, sedež: Kolodvorska 22, 1310 Ribni-
ca, pod vložno št. 1/12711/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos uprav-
ljalskih upravičenj s temile podatki:

Matična št.: 5103126
Vpis prenosa upravljalskih upravičenj:
1. Skupščina delničarjev družbe INLES,

d.d., za čas izvajanja programa prestrukturi-
ranja družbe v sodelovanju s Slovensko raz-
vojno družbo; d.d., začasno prenaša na-
slednja upravičenja delničarjev do udeležbe
pri upravljanju družbe iz pristojnosti skupšči-
ne oziroma nadzornega sveta:

- imenovanje in razrešitev uprave družbe,
- imenovanje in razrešitev posameznih

članov nadzornega sveta, izvoljenih s strani
delničarjev, vendar ne več kot polovico,

- odločanje o poenostavljenem zmanjša-
nju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja iz-
gub ter povečanju osnovnega kapitala z novi-
mi vložki z izključitvijo prednostne pravice do-
sedanjih delničarjev do vpisa novih vložkov.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 15 / 23. 2. 2000 / Stran 791

2. Posamezna upravljalska upravičenja
delničarjev iz predhodne točke se prenese-
jo na način in pod pogoji, določenimi v po-
godbi o prenosu posameznih upravljalskih
upravičenj, ki jo podpiše predsednik
skupščine.

Rg-402959
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/01740 z dne 17. 5. 1999 pod št.
vložka 1/31916/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo pooblaščenko in
pooblastilo upravi za povečanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 1413473
Firma: EMONA BLAGOVNI CENTER –

PLUS, družba pooblaščenka, d.d.,
Skrajšana firma: EMONA BLAGOVNI

CENTER – PLUS, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: družba pooblaščenka
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

130
Osnovni kapital: 290,833.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovitelji po priloženem

seznamu, vstopili 18. 3. 1999, odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pušavec Janez, Podnart, Ovsiše 14a,
imenovan 29. 3. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: ing. Škraba Ja-
nez, Dimnik Ivanka – predsednica, Perčič
Jože, Pahulje-Senečič Ana, Maver Janez in
Gorišek Marjan – namestnik predsednice,
vstopili 18. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 6711
Dejavnost finančnih trgov; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7415 Dejavnost holdingov; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 34.
členu statuta, da v roku 5 let poveča osnov-
ni kapital največ za polovico osnovnega ka-
pitala, ki obstaja ob času ustanovitve druž-
be v sodni register.

Rg-403436
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/03477 z dne 2. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa ICM, INTERNATIONAL CAPITAL
MANAGEMENT, podjetje za kapitalske
naložbe, d.o.o., sedež: Gornji trg 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27400/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5892970
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska 7.

Rg-403587
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02651 z dne 29. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa SRIM-COMP., gostinstvo in
storitve, d.o.o., sedež: Brilejeva 20,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29686/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnov-
nega kapitala, zastopnikov in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1196600

Firma: SRIM-DENT, zobozdravstvo in
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: SRIM-DENT, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tabor 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Srimac Moris, izstopil

24. 11. 1998; Srimac Antun, Ljubljana, Bri-
lejeva 20, vstopil 27. 5. 1997, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Srimac Moris, razrešen 24. 11.
1998; direktor Srimac Antun, imenovan
24. 11. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1999: 8513
Zobozdravstvena dejavnost.

Rg-403605
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/04897 z dne 2. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa GOJE, podjetje za trgovino, go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Streliška 37a,
Ljubljana, sedež: Streliška 37a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19342/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in deležev ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5640059
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Gorza Stanislav, Ljubljana,

Brilejeva 4, in Ješelnik Dušan, Ljubljana,
Streliška 37a, vstopila 24. 7. 1992, vložila
po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1999: 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno

z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih 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.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij.

Rg-403780
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02322 z dne 25. 5. 1999 pod št.
vložka 1/31905/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1414267
Firma: KURET IN DRUŽABNIK, inženi-

ring in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: KURET IN

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Viška c. 21
Ustanovitelja: Kuret Marolt Zoran, Gro-

suplje, Jurčičeva cesta I/2, in  Marolt Mati-
ja, Grosuplje, Jurčičeva cesta I/2, vstopila
31. 3. 1999, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kuret Marolt Zoran, imenovan 31. 3.
1999.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
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sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov;55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah in dnevnih barih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 93040 Druge dejavno-
sti za nego telesa.

Rg-403784
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/01961 z dne 22. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa SCHENKER, Mednarodna špe-
dicija, d.o.o., Ljubljana, sedež: Letališka
33, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29528/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 1198645
Firma: SCHENKER-BTL, Mednarodna

špedicija, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SCHENKER-BTL,

d.o.o., Ljubljana
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

29. 3. 1999.

Rg-403804
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/01491 z dne 22. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa POLUX, računalništvo, moda

in šport, d.o.o., sedež: C. Radomeljske
čete 25a, 1235 Radomlje, pod vložno
št. 1/06722/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, naslova
ustanoviteljev in zastopnikov, uskladitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5421730
Skrajšana firma: POLUX, d.o.o.
Sedež: 1241 Kamnik, Prisojna pot 1
Ustanovitelja: Bovha Marjan, vstopil

8. 4. 1990, vložil 2,048.020 SIT, in Bovha
Mojca, vstopila 1. 1. 1993, vložila 10.000
SIT, oba iz Kamnika, Prisojna pot 1, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bovha Marjan, imenovan 8. 4. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1999: 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72300 Obdelava podatkov; 72600
Druge računalniške dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 3. 1999.

Rg-403805
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/01478 z dne 9. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31782/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1387952
Firma: CO – IGMA, podjetje za pro-

izvodnjo, zastopstvo, trgovino in storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: CO – IGMA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Jemčeva cesta

45a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Gluvič Dušica, Trzin,

Jemčeva cesta 45a, vstopila 24. 3. 1999,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Gluvič Dušica in direktor Gluvič
Jurij, oba iz Trzina, Jemčeva cesta 45a,
imenovana 24. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1999: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3130 Proizvodnja izolira-
nih električnih kablov in žic; 3161 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in
vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 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; 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; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo.

Rg-403829
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/00874 z dne 11. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa PANTER KAMNIK, trgovina,
kooperacija, storitve in športne priredi-
tve, d.o.o., Kamnik, sedež: Smolnikarje-
va 9, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/06146/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, naslova sedeža, deležev in osnovnega
kapitala, spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5357861
Firma: PAN’KAM, trgovina, proizvod-

nja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PAN’KAM, d.o.o.
Sedež: 1240 Kamnik, Bistriška cesta

10b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Prezelj Branimir, vstopil

19. 3. 1990, in Prezelj Parida, vstopila
20. 1. 1993, oba iz Kamnika, Ulica Andreja
Smolnikarja 9, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 11. 3. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 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; 5112
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Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na

drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podob-
nih obratov; 5521 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 5522 De-
javnost kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov; 5540 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;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9304 Druge dejavnosti za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 2. 1999.

Rg-403886
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/00368 z dne 20. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa EPTA, Svetovanje, usposab-
ljanje in založništvo, d.o.o., sedež: Štiho-
va 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14213/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5573807
Sedež: 1000 Ljubljana, Podlimbar-

skega 29.

Rg-403921
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/06081 z dne 25. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa DINOS, podjetje za reciklažo
surovin, d.d., Ljubljana, sedež: Šlandro-
va 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11471/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naziva usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala, da-
tuma zastopnika in družbene pogodbe ter
preoblikovanje iz d.d. v d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5464331
Firma: DINOS, družba za pripravo se-

kundarnih surovin, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DINOS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 470,257.000 SIT
Ustanovitelj: DINOS, podjetje za pripra-

vo sekundarnih surovin, Ljubljana, Titova
118, izstopil 25. 5. 1999; DINOS HOLD-
ING, d.d., Ljubljana, Šlandrova 6, vstopil
25. 5. 1999, vložil 470,257.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tkalec Ivan, Radomlje, Tovarniška
45, ponovno imenovan 9. 12. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 7. 1998.

Rg-403924
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/01032 z dne 4. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa INLES, Proizvodnja, trženje in
inženiring, d.d., Kolodvorska 22, Ribni-
ca, sedež: Kolodvorska 22, 1310 Ribni-
ca, pod vložno št. 1/12711/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika in članov nadzornega sveta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5103126
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopnici Butara Meliti, ki je bila razrešena
31. 12. 1998.

Član nadzornega sveta: Šilc Janez je iz-
stopil 9. 2. 1999.

Rg-403938
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02050 z dne 4. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa HERMES, programska oprema,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Litijska 51,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08338/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, dejavnosti,
datuma in tipa zastopnika, preoblikovanje iz
d.o.o. v d.d. ter člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5406986
Firma: HERMES SOFTLAB, program-

ska oprema, d.d.
Skrajšana firma: HERMES SOFTLAB, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bric Rudi, Ljubljana, Mokrška 15, ki
od 6. 4. 1999 zastopa družbo kot glavni
izvršni direktor.

Člani nadzornega sveta: Barrett William
George, Abell Derek Francis, Fazarinc
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Zvonko, Mencinger Jožef, Song Michael,
Zagorc Zoran, Filipović Nenad, Potrč Mar-
jeta in Mlakar Leon, vstopili 6. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1999: 6220
Izredni zračni promet; 6420 Telekomunika-
cije; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem.

Rg-404013
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/03350 z dne 2. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa JAKI, trgovina, servis, d.o.o.,
Ljubljana, Sousenska 9, sedež: Sousen-
ska 9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12182/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča nadomestni sklep Srg 7478/98
– spremembo osnovnega kapitala, deleža
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5507839
Osnovni kapital: 2,672.000 SIT
Ustanovitelj: Jakolin Janko, Ljubljana,

Sousenska 9, vstopil 6. 12. 1990, vložil
2,672.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 12. 1998.

Rg-404070
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/01744 z dne 16. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa MLINOSTROJ, d.d., podjetje
za izgradnjo tehnoloških objektov in na-
prav, sedež: Študljanska cesta 5, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/00214/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5033942
Osnovni kapital: 150,452.000 SIT
Sprememba statuta z dne 14. 7. 1998.

Rg-404072
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02115 z dne 16. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa MLADINSKA KNJIGA TRGOVI-
NA, d.d., Ljubljana, sedež: Slovenska 29,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02640/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5171555
Član nadzornega sveta: Jerše Branka,

izstopila 30. 9. 1998; Kušar Miha, vstopil
30. 9. 1998.

Rg-404105
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/00397 z dne 8. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31644/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1363859
Firma: RAZPLET, BAKŠE, marketing

in consulting, k.d.
Skrajšana firma: RAZPLET, BAKŠE, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Igriška 2
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Bakše Ingrid, Ljubljana,

Vodnikova 6, in Ropoša Jožef, Ljubljana,

Preglov trg 3, ki je vložil 20.000 SIT, vstopi-
la 21. 1. 1999, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bakše Ingrid, Ljubljana, Vodniko-
va 6, imenovana 21. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Og-
laševanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-404201
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/06170 z dne 3. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa Z & W, družba za trgovino in
inženiring, d.o.o., Logatec, sedež: Cesta
5. maja 24, 1370 Logatec, pod vložno
št. 1/27346/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5931703
Ustanovitelji: Peček Zvonka, vstopila

8. 12. 1995, vložila 500.000 SIT, ter Pe-
ček Branko, vložil 500.000 SIT, Peček Lea,
vložila 250.000 SIT, in Peček Rok, vložil
250.000 SIT, vstopili 8. 10. 1998, vsi iz
Logatca, Cesta 5. maja 24, odgovornost:
ne  odgovarjajo; GORITSCHNIG WERNER
GOTTFRIED, Velden-A. WS, Avstrija, Bach
9, izstopil 8. 10. 1998.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pe-
ček Zvonka, razrešena 8. 10. 1998 kot di-
rektorica in imenovana za zastopnico, ki za-
stopa družbo kot namestnica direktorja in
direktor Peček Branko, imenovan 8. 10.
1998.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 0142 Storitve za živinorejo, razen
veterinarskih storitev; 6024 Cestni tovorni
promet; 8042 Drugo izobraževanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 10. 1998.

Rg-404200
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/01612 z dne 3. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa MAGYAR KULKERESKEDELMI
BANK RT. (Hungarian Foreign Trade

Bank Co. Ltd.) Budapest, Predstavniš-
tvo, sedež: Trg republike 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25491/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5841313
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Petrič Mojca, Ljubljana, Bratovše-
va ploščad 32, imenovana 1. 2. 1999.

Rg-404210
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02624 z dne 27. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31960/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1420259
Firma: VISMA ARREDO 3 SPA, Vicolo

Colombo 3/P, Casale sul Sile (TV),
PODRUŽNICA LJUBLJANA, Runkova 2

Skrajšana firma: VISMA ARREDO 3SpA
– podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Runkova 2
Ustanovitelj: VISMA ARREDO 3 SPA, Ca-

sale sul Sile (TV), Vicolo Colombo 3/P, vsto-
pil 26. 2. 1999, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Korbar Oblak Lora, Ljubljana, Ce-
sta 24. junija 76, imenovana 26. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1999: 36110
Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 36130 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 36140 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 52440 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-404227
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02175 z dne 8. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa PANTER 90, Trgovina in eko-
nomske storitve, d.o.o., Ljubljana, Brile-
jeva 15, sedež: Brilejeva 15, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06527/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5397804
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnika Krhin Blaž in Krhin Aleš, oba iz
Ljubljane, Brilejeva 15, imenovana 14. 4.
1999, zastopata družbo brez omejitev.
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Rg-404231
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02695 z dne 2. 6. 1999 pod št.
vložka 1/31967/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1420313
Firma: KUPOLA BAJRAMOVIĆ & CO.,

k.d., Gradbeništvo in storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: KUPOLA BAJRAMOV-

IĆ & CO., k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratovševa

ploščad 5
Ustanovitelja: Bajramović Zehida, ki  od-

govarja s svojim premoženjem, in Bajramo-
vić Mersud, ki je vložil 1.000 SIT in  odgo-
varja do višine nevplačanega vložka, oba iz
Domžal, Vir, Papirniška cesta 11a, vstopila
14. 5. 1999.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Bajramović Zehida, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokurist Bajramo-
vić Mersud, imenovana 14. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1999: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
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;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 74700 Čiščenje stavb.

Rg-404233
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02898 z dne 15. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZASLON, d.o.o., sistemski in-
ženiring, Ljubljana, sedež: Podlimbar-
skega 44, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13478/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova, os-
novnega kapitala, deležev, naslova ustano-
vitelja in zastopnika ter družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5523834
Firma: ZASLON, d.o.o., informacijske

tehnologije, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Pot na Hre-

še 5
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Trampuž Mitja, Ljubljana,

Ziherlova ulica 40, in Pintar Benjamin Era-
zem, Medvode, Žlebe 1i, vstopila
27. 9. 1991, vložila po 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Trampuž Mitja, imenovan
27. 9. 1991, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 5. 1999.

Rg-404253
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/01937 z dne 19. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa CERTINVEST, finančno po-
sredništvo in svetovanje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Dunajska 158, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25557/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča popravni sklep
zoper Srg 926/98 – zaradi naslova sedeža
s temile podatki:

Matična št.: 5860253
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 58.

Rg-404256
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/01546 z dne 11. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa BOFES, d.o.o., podjetje za tr-
govino v domačem in zunanjetrgovin-
skem poslovanju, inženiring, proizvod-
nja in storitve, prevozništvo, zastopanje
tujih firm, sedež: Šmartinska 152, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11417/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev in naslova usta-
novitelja s temile podatki:

Matična št.: 5464943
Ustanovitelja: HORIZONTE ENTER-

PRISE DEVELOPMENT COMPANY B.V.
HEILOO, Heillo, De Biender 5, HORIZON-
TE, družba za razvoj podjetij, d.o.o., Ljub-
ljana, Štefanova 15, Šolmajer Nada in Šol-
majer Janko, izstopili 10. 2. 1999; Schol-
mayer Jurij, Ljubljana, Celovška 147, vložil
1,885.634,60 SIT, in MERKUR, trgovina in
storitve, d.d., Kranj, Koroška cesta 1, vložil
5,656.903,80 SIT – vstopila 10. 2. 1999,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-404316
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/01816 z dne 21. 5. 1999 pri subjektu
vpisa RADIO ANTENA 1, podjetje za infor-
miranje, založništvo, radio in video pro-
dukcijo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Sloven-
ska 15, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30637/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, zastopni-
kov in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1304640
Ustanovitelja: PAVLIHA, časopisna dejav-

nost, komuniciranje in trženje, d.o.o., Ljub-
ljana, Slovenska 15, vstopil 13. 5. 1998, in
Šetinc Milenko, Ljubljana, Knezova 26, vsto-
pil 16. 3. 1999, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šetinc Milenko, imenovan 16. 3.
1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 3. 1999.

Rg-404318
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/01721 z dne 10. 5. 1999 pod št.
vložka 1/31893/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1413465
Firma: SEMA AVMEDOSKI IN

DRUŽBENIK, k.d., Gradbeništvo in sto-
ritve, Ljubljana

Skrajšana firma: SEMA Avmedoski in
družbenik, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratovševa

ploščad 7
Ustanovitelja: Avmedoski Dželadin, De-

bar, Mogorče, ki  odgovarja s svojim pre-
moženjem, in Kesedžić Zlate, Ljubljana, Vr-
bovec 25, ki ne  odgovarja, vstopila 15. 3.
1999.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Avmedoski Dželadin in prokurist Ke-
sedžić Zlate, imenovana 15. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-404347
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/03525 z dne 26. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa DENT GRAF, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Gornji trg 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06096/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, naslova sedeža, osnovne-
ga kapitala, deležev, dejavnosti in družbe-
ne pogodbe ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5780632
Firma: DENT &, družba za trgovino,

zobozdravstvene in protetične storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: DENT &, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Peričeva 27
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Leskovic Ljiljana, vstopila

20. 4. 1990, in Leskovic Marjan, vstopil
2. 7. 1993, oba iz Ljubljane, Kočenska 14,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1999:
51610 Trgovina na debelo z obdelovalni-
mi 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
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 52320 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
85130 Zobozdravstvena dejavnost;
85141 Samostojne zdravstvene dejavno-
sti, ki jih ne opravljajo zdravniki.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 1. 1999.
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Rg-404358
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/05818 z dne 1. 4. 1999 pri subjek-
tu vpisa TK & EL, Inženiring – storitve –
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dimi-
čeva 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20346/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo zastopnikov
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5687233
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurista Poharič Slavica in Poharič Aleksan-
der, oba iz Ljubljane, Matjaževa ulica 15,
imenovana 6. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 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 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,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 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 indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6420 Telekomuni-
kacije; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem;  7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-404386
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/01856 z dne 14. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa NEO-DOM, neprofitna stano-
vanjska organizacija, d.o.o., sedež:
Emonska 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29855/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala
in zastopnika ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1233017
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mest-

ni log 55
Osnovni kapital: 2,229.000 SIT
Ustanovitelj: Kos Jožef, Krško, Bohori-

čeva ulica 19, vstopil 3. 3. 1999, vložil
2,229.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d.,
Ljubljana, Emonska 8, izstopilo 3. 3.
1999.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Guček Aleš, razrešen 3. 3. 1999;
direktor Kos Jožef ter zastopnika Kos Lidija
in Kos Mitja, ki zastopata družbo kot na-
mestnika direktorja, vsi iz Krškega, Bohori-
čeva ulica 19, imenovani 3. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 14. 6. 1999: 4020
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži; 40300 Oskrba s paro in toplo vodo;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5510 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 5521 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih pre-
nočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6412 Kurirska dejavnost, razen javne po-
šte; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7011 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 92720 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9304 Druge
dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.
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Rg-404398
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02396 z dne 15. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa KEFO, Trgovina s fotografskim
in laboratorijskim blagom, d.d., Ljublja-
na, sedež: Kongresni trg 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01110/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5000971
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Zajšek Matjaž, razrešen 5. 5. 1999;
zastopnik Laban Siniša, Ljubljana, Koroška
ul. 2a, imenovan 6. 5. 1999, zastopa druž-
bo kot uprava.

Rg-404400
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02507 z dne 7. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa MOTEL GROSUPLJE, d.d., sedež:
Ljubljanska 65, 1290 Grosuplje, pod
vložno št. 1/03524/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5000530
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Musar Franc, razrešen 6. 1. 1999;
direktor Pečečnik Jože, Kamnik, Poljska ce-
sta 5, imenovan 6. 1. 1999.

Rg-404401
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02587 z dne 10. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa ERNST & YOUNG BOOKS, ra-
čunovodske storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dunajska cesta 111, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/30742/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1305557
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Bohorič Maja, razrešena 11. 5.
1999; Prodnik Franc, Stahovica, Godič 79f,
razrešen 11. 5. 1999 kot prokurist in ime-
novan za direktorja.

Rg-404413
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/07463 z dne 2. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa CYRI, inženiring, d.o.o., Metelko-
va 5, Ljubljana, sedež: Metelkova 5,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21304/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deležev, dejavnosti in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5719496
Osnovni kapital: 2,902.000 SIT
Ustanovitelja: Zidar Marjetka in Zidar Ja-

nislav, oba iz Ljubljane, Metelkova 5, vsto-
pila 20. 1. 1993, vložila po 1,451.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 2. 6. 1999: 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti
za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-

zane dejavnosti, d.n.; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 744 Ekonomsko propa-
giranje.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1999: 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 74400 Og-
laševanje; 5510 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 55210 Dejavnost planin-
skih domov in mladinskih prenočišč; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, 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; 55510 Dejavnost menz; 60220
Dejavnost taksistov; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
74150 Dejavnost holdingov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 4. 1999.

Rg-404425
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/01949 z dne 2. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa JUTRANJKA 3, konfekcija Dol,
d.o.o., Dol pri Hrastniku, sedež: Planin-
ska 11, 1431 Dol pri Hrastniku, pod vlož-
no št. 1/27763/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnice s te-
mile podatki:

Matična št.: 5942586
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Šurina Jana, razrešena 30. 3.
1999; direktoricva Špajzar Jožica, Hrast-
nik, Log 28d, imenovana 30. 3. 1999, za-
stopa družbo navzven brez omejitev.

Rg-404432
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02660 z dne 4. 6. 1999 pri subjektu
vpisa CENTER LJUBLJANA, trgovsko pod-
jetje, d.d., Ljubljana, sedež: Letališka 1,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01400/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5007828
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pred-

sednik uprave Podobnik Anton, razrešen
1. 5. 1999; Sekirnik Igor, Kamnik, Grohar-
jeva ulica 12, razrešen 1. 5. 1999 kot član
uprave in imenovan za predsednika uprave,
in član uprave Debeljak Vitomir, Ljubljana,
Novo Polje, C. I 38a, imenovan 1. 5. 1999.

Rg-404445
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/01968 z dne 8. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa TV 3, Televizijska dejavnost,
d.o.o., sedež: Štula 23, 1000 Ljublja-
na-Šentvid, pod vložno št. 1/26193/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika in članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5895634
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mihajlović Saša, razrešen 6. 4. 1999;
direktor Kovačič Dimitrij, Ljubljana, Ocvir-
kova 59, imenovan 6. 4. 1999.

Člani nadzornega sveta: Milharčič Alojz,
Knez Marjan, Oset Alojz, Krajnik Žarko in

Horvat Jože, izstopili 11. 2. 1999; Krašo-
vec Mirko, predsednik, vstopil 11. 2. 1999,
Bole Franc in Mlakar-Kukovič Roza, ponov-
no vstopila 11. 2. 1999, ter Zdolšek Simon
in Djordjevič Rajko, vstopila 11. 2. 1999.

Rg-404454
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02069 z dne 14. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa GEA COLLEGE, d.d., poslovno
izobraževanje, tuj prevod firme: Global
Entrepreneurship Academy, sedež: Du-
najska 156, 1001 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28595/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5385334
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Pšeničny Viljem, razrešen 16. 4.
1999; predsednica uprave dr. Žnidaršič
Kranjc Alenka, Postojna, Vojkova ulica 12,
imenovana 16. 4. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-404513
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/00573 z dne 8. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31643/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1380796
Firma: GLOBTRADE ITALIANA S.R.L.,

GORICA, Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 132
Ustanovitelj: GLOBTRADE ITALIANA

S.R.L., Gorica, Italija, Corso Italia 119, vsto-
pil 5. 1. 1999, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Malešič Tomaž, Ljubljana, Žaucerje-
va ulica 15, imenovan 5. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1999: 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami;  51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debe-
lo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdel-
ki; 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 iz-
delki; 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; 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-
celanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe.
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Rg-404522
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/00620 z dne 11. 3. 1999 pod št.
vložka 1/27108/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5903351
Firma: MARN MEDICA, d.o.o. – po-

družnica Trebnje
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8210 Trebnje, Gubčeva ce-

sta 27
Ustanovitelj: MARN MEDICA, Promet z

medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.,
Medvode, Medvode, Bogatajeva 17, vsto-
pil 26. 1. 1999, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Marn Stane, Medvode, Bogatajeva
17, imenovan 26. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 11. 3. 1999: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 85122 Specialistična izvenbol-
nišnična zdravstvena dejavnost; 8513 Zo-
bozdravstvena dejavnost.

Rg-404537
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/01211 z dne 16. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa TRČEK & CO., podjetje za sto-
ritve, proizvodnjo in trgovino, d.n.o.,
Ljubljana, sedež: Ižanska cesta 270a,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09078/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5487722
Ustanovitelja: Šere Franci, izstopil 25. 2.

1999; Ručigaj Marija, Trzin, Jemčeva cesta
41, vstopila 25. 2. 1999, vložila 100 SIT, in
Trček Igor, Vrhnika, Mala Ligojna 33, vsto-
pil 1. 9. 1997, vložil 1.900 SIT, odgovor-
nost:  odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šere Franci, razrešen 25. 2. 1999;
zastopnica Ručigaj Marija, imenovana
25. 2. 1999, zastopa družbo kot namestni-
ca direktorja.

Rg-404541
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/01594 z dne 9. 4. 1999 pri subjek-
tu vpisa INSTIL, d.o.o., Trgovina modnih
oblačil Ljubljana, sedež: Dunajska 107,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25069/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, naslova sedeža, osnovnega kapitala,
deleža, naslova ustanovitelja in dejavnosti,
uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5825083

Firma: ERS, računalniški sistemi,
d.o.o.

Skrajšana firma: ERS, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod hruško 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Jamnik Anton, Ljubljana,

Pod hruško 1, vstopil 25. 11. 1993, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1999: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 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 zu-
naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 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; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7440 Oglaše-
vanje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

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

Rg-404586
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02579 z dne 15. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa ALTEL, podjetje za proizvod-
njo, razvoj in inženiring, teleinformacij-
skih tehnologij, d.o.o., 1101 Ljubljana,

Stegne 21c, sedež: Stegne 21c, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20843/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, osnovnega kapitala in de-
leža, uskladitev in spremembo dejavnosti
ter spremembo zastopnikov in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5727111
Firma: ALTEL, podjetje za proizvod-

njo, razvoj in inženiring, teleinformacij-
skih tehnologij, d.o.o.

Skrajšana firma: ALTEL, d.o.o.
Sedež: 1290 Grosuplje, Cikava 40a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Tekavčič Zlata, Ljublja-

na, Preglov trg 7, vstopila 30. 11. 1994,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurista Kranjc Albert, Ljubljana, Preglov trg
7, in Konte Drago, Ljubljana, Zaloška 166,
imenovana 14. 4. 1999.

Dejavnost, izbrisana 15. 6. 1999: 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 32200
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih naprav;
32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, naprav in opreme za snema-
nje in predvajanje zvoka in slike; 74150
Dejavnost holdingov; 74400 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 4. 1999.

Rg-404587
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02580 z dne 15. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa ARIES, storitve, trgovina, za-
stopstva, d.o.o., 1101 Ljubljana, Stegne
21c, sedež: Stegne 21c, 1101 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/09218/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala in deleža,
uskladitev in spremembo dejavnosti ter
spremembo zastopnikov in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5434645
Firma: ARIES, storitve, trgovina, za-

stopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: ARIES, d.o.o.
Sedež: 1290 Grosuplje, Cikava 40a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Konte Drago, Ljubljana, Za-

loška 166, vstopil 27. 1. 1994, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurista Kranjc Albert in Tekavčič Zlata, oba
iz Ljubljane, Preglov trg 7, imenovana 14. 4.
1999.

Dejavnost, izbrisana 15. 6. 1999: 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.
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Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 32200
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih naprav;
32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, naprav in opreme za snema-
nje in predvajanje zvoka in slike; 74150
Dejavnost holdingov; 74400 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 4. 1999.

Rg-404593
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02648 z dne 10. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa HYDRYLEK, d.o.o., podjetje za
izgradnjo hidroelektrarn in proizvodnjo
elektrike, Ljubljana, sedež: Pot na Fuži-
ne 21, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04964/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deleža in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5488699
Osnovni kapital: 13,326.948 SIT
Ustanovitelj: Perpette Lucien-Jean, Es-

neux, 30 Rue Hayette, vstopil
30. 11. 1989, vložil 13,326.948 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 5. 1999.

Rg-404605
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02537 z dne 4. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa MEDIPHARM, d.o.o., izvoz-uvoz,
Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 27, se-
dež: Cankarjevo nabrežje 27, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15027/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5551978
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Ambrožič Dušan, Ljubljana,

Rimska 5, vstopil 9. 12. 1991, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, izbrisana 4. 6. 1999: 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1999: 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 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;

4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 7440 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 5. 1999.

Rg-404648
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/00834 z dne 21. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa ARBEN, trgovina in zastopa-
nje, d.o.o., sedež: Dunajska 106, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26545/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5910609
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska ce-

sta 3.

Rg-404650
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/00894 z dne 15. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa D & D SETI, podjetje za prede-
lavo papirja, d.o.o., sedež: Ob železnici
16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03514/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.. 5314518
Firma: DREVI, podjetje za predelavo

papirja, d.o.o.
Skrajšana firma: DREVI, d.o.o.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

dne 17. 2. 1999.

Rg-404674
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/01402 z dne 21. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31837/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1399675
Firma: MI – NA TRADE, gostinstvo,

d.o.o., Velike Lašče
Skrajšana firma: MI – NA TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1315 Velike Lašče, Velike

Lašče 17
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pintarič Mitja, Velike Lašče,

Velike Lašče 17, vstopil 25. 3. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pintarič Mitja, imenovan 25. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1999: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in

stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55100 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov; 5522 Dejavnost kam-
pov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering).

Rg-404681
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/01886 z dne 8. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa SIEMENS NIXDORF, Informacij-
ski sistemi, d.o.o., sedež: Dunajska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28562/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5972035
Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 7133

Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.

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

Rg-404827
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/01936 z dne 1. 7. 1999 pod št.
vložka 1/30502/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 1274350001
Firma: INADVERTISING, Oglaševanje

in trženje, d.o.o., podružnica Ljubljana
Skrajšana firma: INADVERTISING,

d.o.o., podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Zvonarska 1
Ustanovitelj: INADVERTISING, d.o.o.,

Grosuplje, Jurčičeva cesta I/4, vstopil 2. 4.
1999, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Škrjanc Rujana, Grosuplje, Jurči-
čeva cesta I/4, imenovana 2. 4. 1999, za-
stopa podružnico kot njen vodja.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1999: 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2222 Drugo tiskarstvo; 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;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
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popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov.

Rg-404833
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/01959 z dne 17. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa I.P.C. HOLDING, trgovina in
zastopanje, d.o.o., Tacenska 133, Ljub-
ljana, sedež: Tacenska 133, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28097/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5951038
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Po-

gačar Iztok, Ljubljana, Celovška c. 103, raz-
rešen 10. 9. 1998 kot direktor in imenovan
za prokurista, direktor Brajer Miha, Ljubljana,
Glavarjeva 12, in prokurist Bučan Mario, Ljub-
ljana, Taborska 7, imenovana 10. 9. 1998.

Rg-404846
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02987 z dne 24. 6. 1999 pod št.
vložka 1/32057/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420763
Firma: B-BERGANT & CO., družba za

storitve in trgovino, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: B-BERGANT & CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Vr-

hovce 29
Ustanovitelja: Bergant Borut, Ljubljana,

Cesta na Vrhovce 29, in Pipan Tomaž,
Kranj, Stritarjeva ulica 8, vstopila 21. 5.
1999, odgovornost:  odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Bergant Borut in Pipan Tomaž, ime-
novana 21. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 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 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-

vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s 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,
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.; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih lini-
jah; 60211 Mestni in primestni potniški pro-
met na rednih linijah; 60212 Medkrajevni
potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220 De-
javnost taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg;70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7412 Računovodske, knji-
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govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 93040 Druge de-
javnosti za nego telesa; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-404849
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02996 z dne 24. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa CANTAL, podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Sav-
ska cesta 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25886/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala in zastopnika,
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5859077
Firma: CANTAL, družba za storitve in

trgovino, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 14,503.000 SIT
Ustanovitelji: Erbežnik Romana, izstopi-

la 9. 6. 1999; Kodelja Peter, Ljubljana, Ce-
sta XVII/20, in Adamič Robert, Zagorje ob
Savi, Polje 31, vložila po 5,801.200 SIT,
ter Adamič Claudia, Ljubljana, Tolstojeva 17,
vložila 2,900.600 SIT – vstopili 9. 6. 1999,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Erbežnik Romana, razrešena 5. 5.
1999; direktor Kodelja Peter in zastopnik
Adamič Robert, ki zastopa družbo kot po-
močnik direktorja, imenovana 5. 5. 1999.

Dejavnost, izbrisana 24. 6. 1999: 6022
Storitve taksistov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1999: 60220
Dejavnost taksistov; 93030 Pogrebna de-
javnost; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 6. 1999.

Rg-404854
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/03020 z dne 17. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa SAKAN DRAGAN – NEW MO-
MENT, podjetje za založništvo, d.o.o., se-
dež: Bežigrad 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29659/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov in naslova ustanovitelja – zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 1213237
Ustanovitelj: Sakan Dragan, Beograd, O.

Djikića 17, vstopil 10. 12. 1997, vložil
16,200.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bajc Dušan, razrešen 31. 5. 1999;
prokurist Sakan Dragan, in direktorica Pa-
vlič Darinka, Ljubljana, Pavšičeva 6, imeno-
vana 1. 6. 1999.

Rg-404860
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/07149 z dne 1. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa RAPIS, d.o.o., Računalniško pro-
gramiranje in svetovanje, Papirniški trg
Vevče, 1260 Ljubljana, sedež: Papirniški
trg Vevče, 1260 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10278/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, ustanoviteljice, osnovnega kapitala in
zastopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5461898
Firma: PAPIS, računalniško programi-

ranje in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: PAPIS, d.o.o.
Osnovni kapital: 5,277.000 SIT
Ustanovitelj: Frntič Viktorija, izstopila

26. 9. 1997; Frntič Simon, Ljubljana,
Glinškova ploščad 7, vstopil 26. 9. 1997,
vložil 5,277.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Jelenič Dušanu, ki je bil razre-
šen 12. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1999: 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-

premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v 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; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 9112 Dejavnost strokovnih
združenj; 9133 Dejavnost drugih organiza-
cij, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 11. 1998.

Rg-404861
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/07133 z dne 25. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa REAM TRADE, trgovina na de-
belo in drobno in zastopanje, d.o.o., se-
dež: Trg komandanta Staneta 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15876/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov, deležev, zastopnikov in na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5581303
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 150
Ustanovitelji: Podgoršek Franc, Ljublja-

na, Krvinova 4, Garvas Tomaž, Ljubljana,
Knezov štradon 20a, Recek Tomaž, Ljublja-
na, Preglov trg 2, Jeraj Helena, Brezovica,
V Radno 41, in Kocjan Ana-Marija, Ljublja-
na, Ziherlova 6, vstopili 30. 7. 1998, ter
Cej Slavko, Maribor, Grčarjeva ulica 38,
vstopil 8. 12. 1998, vložili po 250.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jeraj Helena, imenovana 8. 12.
1998.

Rg-404866
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/05804 z dne 1. 4. 1999 pri subjek-
tu vpisa AS IMPEX, trgovina in posredo-
vanje, d.o.o., Ljubljana, Dimičeva 16, se-
dež: Dimičeva 16, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20344/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova sedeža in deležev, uskladitev dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5682720
Firma: AS IMPEX, trgovina in posre-

dovanje, d.o.o., Ljubljana
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Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 163
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelja: Suljić Alan, Ljubljana, Trg

francoske revolucije 7, vstopil
29. 11. 1992, vložil 6,500.000 SIT, in Pe-
klenk Marija, Ljubljana, Vrhovci, Cesta
XIII/4, vstopila 17. 12. 1992, vložila
3,500.000 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1999: 18100
Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 19300
Proizvodnja obutve; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno 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; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-

mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71210 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 9. 1998.

Rg-404867
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/05802 z dne 1. 4. 1999 pri subjek-
tu vpisa ALGOJA, trgovina in posredova-
nje, d.o.o., Ljubljana, Dimičeva 16, se-
dež: Dimičeva 16, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03679/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova sedeža, deležev in osnovnega kapita-
la, uskladitev dejavnosti in spremembo akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5312213
Firma: ALGOJA, trgovina in posredo-

vanje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 163
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: Suljič Jasmin, Ljubljana, Trg

francoske revolucije 3, vstopil 8. 11. 1989,
vložil 5,000.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1999: 18100
Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 19300
Proizvodnja obutve; 20510 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 21210 Proizvodnja valo-
vitega papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 21250 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 22150 Drugo
založništvo; 22220 Drugo tiskarstvo; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 28750 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 31500
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 31620 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52420 Trgovina na drobno
z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55220 Storitve kampov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301

Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalic; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in do-
stava hrane (catering); 60220 Storitve taksi-
stov; 60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 70320 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 92400 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 9. 1998.

Rg-404870
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/05763 z dne 22. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa K.I.X, proizvodnja, usluge in stori-
tve, d.o.o., sedež: Mlinska pot 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27835/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo akta o ustanovitvi in priimka ustanovitelji-
ce in zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5936527
Ustanoviteljica: Keuc Majda, Ljubljana,

Mlinska pot 5, vstopila 28. 2. 1996, vložila
2,244.955 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Keuc Majda, imenovana 28. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 3. 1999.

Rg-404901
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/04561 z dne 8. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa NOVOLIT, Podjetje za proizvod-
njo izolacijskih izdelkov, d.d., sedež: No-
va vas 56, 1385 Nova vas, pod vložno
št. 1/02148/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo datuma imenovanja
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5000734
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Škrlj Iztok, Nova vas, Sleme 6, razre-
šen in ponovno imenovan 29. 7. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-404971
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
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št. 99/00806 z dne 8. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa ORBIS, družba za proizvodnjo in
trogovino z mešanim blagom, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Suhadolčanova 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04556/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti, spremembo osebnega imena
ustanovitelja in zastopnika ter akta o usta-
novitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5335639
Ustanovitelj: Pišlar Ljubislav, Ljubljana, Su-

hadolčanova 7, vstopil 10. 1. 1990, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pišlar Ljubislav, imenovan
10. 1. 1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 8. 9. 1998.

Rg-404972
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/01121 z dne 8. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa CERTUS, družba za upravljanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Vošnjakova 8,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25100/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5832900
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

dne 2. 3. 1999.

Rg-405598
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02314 z dne 23. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa HAMEX, trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Al-
jaževa 51, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08813/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deležev ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5414911
Osnovni kapital: 13,608.000 SIT
Ustanovitelj: Ham Aleš, Ljubljana, Aljaže-

va 51, vstopil 1. 10. 1990, vložil
13,608.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1999: 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 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; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno

svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-405600
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02671 z dne 10. 8. 1999 pod št.
vložka 1/32178/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1415450
Firma: JANEZ GOLOB, d.o.o., okovje

za polkna
Skrajšana firma: JANEZ GOLOB, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1420 Trbovlje, Vodenska 24
Osnovni kapital: 2,100.415 SIT
Ustanovitelj: Golob Janez, Trbovlje, Vo-

denska 24, vstopil 26. 4. 1999, vložil
2,100.415 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Golob Janez in direktor Golob Ja-
nez st., oba iz Trbovelj, Vodenska 24, ime-
novana 26. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 10. 8. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2852 Splošna mehanična
dela; 2872 Proizvodnja lahke kovinske
embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 5170
Druga trgovina na debelo.

Rg-405602
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/02992 z dne 5. 8. 1999 pri subjek-
tu vpisa IMP PROMONT, Projektiranje in
montaža, d.d., sedež: Pot k sejmišču 30,
1231 Črnuče, pod vložno št. 1/01926/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.d. v d.o.o., spremembo firme,
skrajšane firme, zastopnikov in članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5077982
Firma: IMP PROMONT, Družba za po-

slovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: IMP PROMONT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Ustanovitelji: dosedanji lastniki, Kapitalski

sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 56,
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 22, Slovenska razvojna druž-
ba, d.d, Ljubljana, Dunajska 160, in upravi-
čenci interne razdelitve, izstopili 5. 8. 1999;
TRIGLAV STEBER II, PID, d.d., Ljubljana,
Slovenska 54, vložil 260,058.000 SIT, PID
ATENA II, d.d., Ljubljana, Slovenska 56, vlo-
žila 405,820.000 SIT, Kapitalski sklad, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vložil 84,425.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vložil 84,424,000 SIT,
IMP KLIMA MONTAŽA, d.o.o., Ljubljana, Voj-
kova 58, vložila 599.000 SIT, ELMO, d.o.o.,
Ljubljana, Vojkova 58, vložil 599.000 SIT,
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Avsec Marko, Domžale, Zoisova 27, vložil
271.000 SIT, Lovrenčič Vesna, Ljubljana,
Primožičeva ul. 1, vložila 232.000 SIT, Lo-
vrenčič Tomislav, Ljubljana, Primožičeva
ul. 1, vložil 310.000 SIT, Filipič Stojan, Ljub-
ljana, Freyerjeva ul. 36, vložil 271.000 SIT,
Cvijič Miodrag, Ljubljana, Danjkova ul. 18,
vložil 197.000 SIT, Luzar Ivan, Ljubljana, No-
vo polje, C. XV/19, vložil 46.000 SIT, Ko-
mac Andrej, Ljubljana, Mlinska pot 21, vložil
271.000 SIT, Smerajc Andrej, Mengeš,
Mengeška cesta 51a, vložil 232.000 SIT,
Smerajc Stanislav, Mengeš, Mengeška ce-
sta 51, vložil 310.000 SIT, Britovšek Peter,
Ljubljana, Trebinjska ulica 4, vložil 271.000
SIT, Šalehar Janez, Medvode, Tehovnikova
ulica 4, vložil 310.000 SIT, Jakič Ludvik,
Ljubljana, Ulica Ivanke Kožuh 2, vložil
250.000 SIT, Šorn Franc, Žirovnica, Selo
pri Žirovnici 12f, vložil 271.000 SIT, Vozel
Darko, Domžale, Goričica pri Ihanu 15, vložil
232.000 SIT, Brlečič Cecilija, Ljubljana, Ižan-
ska cesta 268, vložila 310.000 SIT, Repše
Bojan, Ljubljana Polje, Novo Polje, C.
XVI/24, vložil 145.000 SIT, Bračko Dragu-
tin, Ljubljana, Brodarjev trg 10, vložil
271.000 SIT, Knez Franc, Ljubljana, Rašiška
5, vložil 137.000 SIT, Kraljič Joško, Ljublja-
na, Pot na Fužine 1, vložil 77.000 SIT, Uc-
man Ferdinand, Ljubljana, Abramova ulica
14, vložil 180.000 SIT, Zvoljenk Vladislav,
Notranje Gorice, Podpeška cesta 182, vložil
145.000 SIT, Horvat Lovrenc Bojan, Kam-
nik, Zaprice 8, vložil 162.000 SIT, Radonjič
Nada, Kranj, Zoisova ulica 46, vložila
147.000 SIT, Tičar Marjan, Ljubljana, Laho-
va pot 24, vložil 136.000 SIT, Nosan Janez,
Celje, Ljubljanska cesta 92, vložil 232.000
SIT, Ferkolj Frančiška, Borovnica, Pako 34,
vložila 76.000 SIT, Petrovčič Ivan, Borovni-
ca, Zabočevo 4, vložil 168.000 SIT, Kocjan
Lilijana, Ljubljana, Ziherlova 2, vložila
103.000 SIT, Glavan Janja, Ig, Strahomer
16, vložila 162.000 SIT, Avsec Tinkara,
Domžale, Vir, Zoisova 27, vložila 77.000 SIT,
Lovrenčič Špela, Ljubljana, Primožičeva
ul. 1, vložila 77.000 SIT, Repše Petra, Ljub-
ljana, Polje, Novo Polje, C. XVI/24, vložila
44.000 SIT, Repše Darka, Ljubljana Polje,
Novo Polje, C. XVI/24, vložila 145.000 SIT,
Repše Ivanka, Ljubljana Polje, Novo Polje,
C. XVI/24, vložila 162.000 SIT, Repše Jer-
nej, Ljubljana Polje, Novo Polje, C. XVI/24,
vložil 44.000 SIT, Jakič Urša, Ljubljana, Ivan-
ke Kožuh 2, vložila 62.000 SIT, Jakič Štefa-
nija, Ljubljana Šentvid, Ivanke Kožuh 2, vloži-
la 250.000 SIT, Glavan Jože, Logatec, Rov-
tarska c. 45, vložil 180.000 SIT, Glavan Jan,
Ig, Strahomer 16, vložil 57.000 SIT, Glavan
Miha, Ig, Strahomer 16, vložil 57.000 SIT,
Glavan Nina, Ig, Strahomer 16, vložila
57.000 SIT, Vozel Petra, Domžale, Goričica
pri Ihanu 16, vložila 47.000 SIT, Vozel Katja,
Domžale, Goričica pri Ihanu 16, vložila
47.000 SIT, Žitnik Pavla, Ljubljana, Črna vas
87, vložila 310.000 SIT, Brlečič Izidor, Ljub-
ljana, Ižanska cesta 268, vložil 310.000 SIT,
Luzar Frančiška, Ljubljana Polje, Novo Polje,
C. XV/19, vložila 103.000 SIT, Luzar Janez,
Ljubljana Polje, Novo Polje, C. XV/19, vložil
46.000 SIT, Arhar Andreja Alenka, Ljubljana
Polje, Novo Polje, C. XV/19, vložila 103.000
SIT, Luzar Janez, Krško, Trška gora 1, vložil
310.000 SIT, Luzar Terezija, Krško, Trška
gora 1, vložila 310.000 SIT, Kobal Klemen,
Radomlje, Garejeva ul. 18, vložil 155.000

SIT, Kobal Ivana, Radomlje, Gajeva ul. 18,
vložila 310.000 SIT, Kobal Uroš, Radomlje,
Gajeva ul. 18, vložil 194.000 SIT, Vrečič
Branka, Ljubljana, Soška 16, vložila 133.000
SIT, in Slovenska razvojna družba, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 160, vložila 10,658.000 SIT
– vstopili 5. 8. 1999, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Britovšek Peter, razrešen 5. 8.
1999; direktor Nerad Ivan, imenovan 5. 8.
1999.

Člani nadzornega sveta: Bensa Rudi, Vo-
zel Darko in Avsec Marko – predsednik so
izstopili 5. 8. 1999.

Rg-405604
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/03291 z dne 23. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa VTC, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Podkraj 93, 1430 Hrast-
nik, pod vložno št. 1/31525/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1318110
Firma: EUROWERK, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EUROWERK, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 5
Ustanovitelji: Vovk Janez, Hrastnik,

Podkraj 93, Kozinc Drago, Studenec, Dol-
nje Impolje 6, Lukač Roman, Domžale,
Poljska pot 5, in Vovk Daniel, Trebnje,
Gubčeva cesta 14, vstopili 8. 6. 1999,
vložili po 525.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 6. 1999.

Rg-405607
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/03729 z dne 3. 8. 1999 pri subjek-
tu vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.,
sedež: Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10687/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, zastopnika, članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5063345
Osnovni kapital: 1.792,800.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Žižek Franc, Ljubljana, Kotnikova
22, ponovno imenovan 26. 1. 1999.

Člani nadzornega sveta: Kaluža mag.
Mirko in Flis Slavko, izstopila 2. 3. 1999;
Gorjan Branko, Kos Janko, Kovačič Mari-
jan, Štular Simon, Marolt Milan – predsed-
nik, Mermal Jože, Balanč Franc – namest-
nik predsednika, Bolčina Alojz, Marovt Ja-
nez, Plemenitaš Vinko, Mokrovič Borut in
Blaznek Franc, ponovno vstopili 2. 3. 1999,
ter Oblak Leopold in Miheljak Marija, vsto-
pila 2. 3. 1999.

Sprememba statuta z dne 15. 6. 1999.

Rg-405608
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/04088 z dne 26. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa AVTEK, podjetje za uvoz, iz-
voz, trgovino, zastopanje in servisno de-
javnost, d.o.o., Celovška cesta 228,

Ljubljana, sedež: Celovška cesta 228,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20510/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5687861
Osnovni kapital: 244,620.000 SIT
Ustanovitelja: TEKNOX TRADING S.A.,

Švica Lugano, vložil 213,290.000 SIT in
FABER HOLDING S.A., Švica, Lugano, vlo-
žil 31,330.000 SIT – vstopila 17. 9. 1992,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-405610
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/04424 z dne 5. 8. 1999 pri subjek-
tu vpisa MERKUR, zavarovalnica, d.d.,
Ljubljana, sedež: Dunajska cesta št. 58,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20196/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5648246
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Osterc Andrej, Ljubljana, Ulica Gub-
čeve brigade 78, imenovan 1. 7. 1999, za-
stopa družbo skupaj z ostalimi člani uprave.

Rg-405611
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 99/04430 z dne 6. 8. 1999 pod št.
vložka 1/32177/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1423215
Firma: JAVNI ZAVOD REPUBLIKE

SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE, Plečnikov trg 2, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Plečnikov trg

2
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20, vstopila
6. 5. 1999, odgovornost:  odgovarja do do-
ločene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Grobovšek Jovo, Novo mesto,
Smrečnikova 30, imenovan 7. 6. 1999, za-
stopa zavod kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 6. 8. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22150 Drugo založništvo; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72600 Druge
računalniške dejavnosti; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92110 Snemanje filmov in videofil-
mov; 92512 Dejavnost arhivov; 92521 De-
javnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne
dediščine.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 15 / 23. 2. 2000 / Stran 805

Rg-407039
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03872 z dne 25. 8. 1999 pod št.
vložka 1/32209/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430718
Firma: MIKRO FIN, podjetje za finanč-

no računovodske storitve in inženiring,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Lepi pot 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: INFOS INFORMATIKA NA

SLOVENSKEM, Podjetje za sejemske, pro-
mocijske in izobraževalne prireditve, d.o.o.,
Ljubljana, Lepi pot 6, vložil 588.000 SIT,
MIKROTOP, proizvodnja računalniške opre-
me in kompletnih informacijskih sistemov,
blagovni promet na debelo in drobno,
d.o.o., Ljubljana, Lepi pot 6, vložil 567.000
SIT, Jus Andrej, Domžale, Breznikova 30,
vložil 105.000 SIT, Levec Viktor, Ljubljana,
Kvedrova 7, vložil 210.000 SIT, Nered Jo-
že, Grosuplje, Trubarjeva 1, vložil 315.000
SIT, Sotošek Branko, Ljubljana, Bratov Uča-
kar 44, vložil 105.000 SIT, in Stojanović
Radomir, Ljubljana, Petrovičeva 1b, vložil
210.000 SIT – vstopili 18. 6. 1999, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Levec Viktor, imenovan 18. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1999: 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 6412 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 93050 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-407055
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03962 z dne 20. 8. 1999 pod št.
vložka 1/32195/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Kranju,
spremembo firme, sedeža, osnovnega ka-
pitala, deleža, dejavnosti, naslova ustanovi-
telja in zastopnika ter akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5851947
Firma: FAN SPORT, trgovina in stori-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152

Osnovni kapital: 24,633.000 SIT
Ustanovitelj: Zupan Niko, Tržič, Podlju-

belj 54a, vstopil 22. 3. 1992, vložil
24,633.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupan Niko, imenovan 22. 3. 1992.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1999: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 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;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in 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; 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; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina 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 Trgo-
vina 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 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 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; 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.; 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih 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 nastani-
tvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost od-
dajanja sob gospodinjstev turistom; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, inter-
natov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premi-
čih 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; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9301 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; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju s firmo
FAN SPORT, podjetje za trgovino, Podnart,
d.o.o., Podnart 60, pod vl.
št. 1/03464/00.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 6. 1999.

Rg-407057
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07190 z dne 20. 8. 1999 pri subjektu
vpisa TIPOCOM, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
Šišenska 52, sedež: Šišenska 52, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24666/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
aktov družbe z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5832535.

Rg-407059
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03935 z dne 18. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa NEWTRA, podjetje za trgovi-
no, d.o.o., sedež: Dunajska 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27810/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža, ustanoviteljev, zastopni-
ka in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5940591
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 2
Ustanoviteljica: Remec Saša, izstopil

12. 8. 1998; IMPAKTA TRGOVINA IN
INŽENIRING, d.d., Ljubljana, Kersnikova 2,
vstopila 12. 8. 1998, vložila 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Kosler Jorg, Ljubljana, Žaucerjeva
ul. 22, imenovan 14. 6. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 6. 1999.

Rg-407060
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02617 z dne 18. 8. 1999 pri subjek-
tu vpisa SALBATRING INTERNATIONAL,
mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Železna 14, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08106/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matičnašt.: 5393264
Dejavnost, izbrisana 18. 8. 1999: 2710

Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin (ECSC);
2735 Druga primarna predelava železa, je-
kla; proizvodnja ferozlitin (zunaj ECSC);
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, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo

z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1999: 27100
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po ECSC;
27350 Druga primarna predelava železa, je-
kla; proizvodnja ferozlitin (zunaj ECSC);
50500 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
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 debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugi-
mi 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
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na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51460 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina 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 obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 5. 1999.

Rg-407064
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02540 z dne 17. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa QUADRAT DESIGN, industrij-
sko oblikovanje in trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Ulica bratov Babnik 10,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08869/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5425255
Sedež: 1000 Ljubljana, Petkovškovo

nabrežje 29.

Rg-407065
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02593 z dne 16. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa PREBIL CONSULTING, poslov-
no svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Milče-
tova pot 25, sedež: Milčetova pot 25,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30161/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1243756
Ustanovitelja: Prebil Pavel, Ljubljana, Mil-

četova pot 25, vstopil 10. 11. 1997, in Pre-
bil Darja, Ljubljana, Mlinska pot 4, vstopila
23. 4. 1999, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 4. 1999.

Rg-407066
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03880 z dne 16. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa KEJA, podjetje za trgovino na
veliko in malo, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Šmartinska 152, hala A/9, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10671/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5474167
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

torica Girandon Danica, razrešena 1. 7. 1999;
direktor Girandon Aleksander, Ljubljana-Po-
lje, Polje, C. VI/2, imenovan 1. 7. 1999.

Rg-407067
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03364 z dne 16. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa GRADKOM, Gradbena dejav-
nost, d.o.o., Ljubljana, Kamniška 25, se-
dež: Kamniška 25, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15673/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deleža in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5575630
Osnovni kapital: 60,575.000 SIT
Ustanovitelj: Djukić Drago, Ljubljana, Ku-

naverjeva 9, vstopil 24. 2. 1992, vložil
60,575.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Djukić-Radojčić Vera, Ljubljana,
Kunaverjeva ul. 9, imenovana 17. 6. 1999,
zastopa družbo kot namestnica direktorja.

Rg-407073
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03192 z dne 23. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa FINTRADE CONSULTING, pod-
jetje za finančno svetovanje, d.o.o., se-
dež: Viška 56, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/29680/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deleža s temile podatki:

Matična št.: 1213385
Ustanovitelja: Žagar-Djukanović Metka,

izstopila 4. 5. 1999; Žagar Ana, Ljubljana,
Valvasorjeva ulica 7, vstopila 4. 5. 1999, in
Žagar Iztok, Ljubljana, Viška cesta 56a, vsto-
pil 29. 7. 1997, vložila po 337.500 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-407074
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04259 z dne 23. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa BAHAR & CO., svetovanje,
d.n.o., sedež: Stegne 21, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/31919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1381083
Firma: BAHAR & CO., družba za oprav-

ljanje drugih zavarovalnih poslov, d.n.o.
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1999: 67200

Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih.

Rg-407075
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04505 z dne 23. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa SILESIA, družba za trgovino in
storitve, d.o.o., sedež: Vrtna pot 5, 1351
Dragomer, pod vložno št. 1/28994/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, zastopnikov in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1122053
Ustanovitelj: Novak Dejan, izstopil 18. 1.

1999; Winterleitner Mark, Brezovica pri
Ljubljani, Vrtna pot 5, Dragomer, vstopil
18. 1. 1999, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Dejan, razrešen 1. 2. 1999,
direktor Winterleitner Mark, imenovan 1. 2.
1999.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 18. 1. 1999.

Rg-407076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09550 z dne 23. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ČAKŠ, Transportno in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Grosuplje, sedež:
Spodnje Blato 17a, 1290 Grosuplje, pod
vložno št. 1/25411/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5842964
Firma: TISKARNA ČAKŠ, grafično,

transportno in storitveno podjetje,
d.o.o., Grosuplje

Skrajšana firma: TISKARNA ČAKŠ,
d.o.o.

Sedež: 1290 Grosuplje, Spodnje Bla-
to 17c.

Rg-407077
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04508 z dne 22. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa VARIO, podjetje za razvoj, in-
ženiring, consalting, proizvodnjo, mar-
keting, trgovino in geodetskih storitev,
d.o.o., Ljubljana, Bratov Babnik 63, se-
dež: Bratov Babnik 63, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10540/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljic, deležev, zastopnice in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5448522
Firma: VARIO, podjetje za razvoj, in-

ženiring, consalting, proizvodnjo, mar-
keting, trgovino in geodetskih storitev,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Tabor 14
Ustanovitelji: Cerar Bojana in Cerar Bar-

bara, izstopili 21. 6. 1999; Cerar Ange-
la-Marija, Ljubljana, Bratov Babnik 63, vsto-
pila 18. 12. 1990, vložila 901.200 SIT, in
Marc Jože, Ljubljana, Tabor 14, vstopil
21. 6. 1999, vložil 600.800 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Cerar Barbara, razrešena 4. 1.
1999; direktorja Cerar Angela-Marija in
Marc Jože, imenovana 21. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1999: 31200
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 31620 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 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,
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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; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 72300 Obdelava podatkov;
74120 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-407078
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04086 z dne 22. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa DR. MAPET, igre, igrače in
učila, d.o.o., sedež: Celovška 43, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11275/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, ustanoviteljev in naslova ustano-
vitelja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5461847
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 13a
Ustanovitelj: Regally Alenka in Regally

Tomaž, izstopila 16. 6. 1999; Zajc Srečko,
Ljubljana, Rocenska 24, vstopil 9. 1. 1991,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Srečko, imenovan 9. 1. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-407079
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09917 z dne 16. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa HRAM AS, gostinstvo, turizem,
trgovina, d.o.o., Kamnik, sedež: Kovinar-
ska 4, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/23483/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deležev, naslova ustanovitelja in zastop-
nika, uskladitev dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5774608
Osnovni kapital: 6,900.000 SIT
Ustanovitelj: Smolej Andrej, Ivančna Go-

rica, Pot na Vir 3, vstopil 1. 6. 1993, vložil
6,900.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurista Zobavnik Jožica, Kamnik, Oševek
3b, in Samec Matej, Ivančna Gorica, Pot na
Vir 3, imenovana 3. 9. 1999, ter direktor
Smolej Andrej, Ivančna Gorica, Pot na Vir 3,
imenovan 1. 6. 1993.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1999: 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 55510 Dejavnost menz; 55520 Priprava
in dostava hrane (catering).

Rg-407080
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03265 z dne 8. 9. 1999 pri subjek-

tu vpisa KGM – KALAN, Trgovina s kurivi
in gorljivimi materiali, d.o.o., sedež: Za-
poge 3d, 1217 Vodice nad Ljubljano,
pod vložno št. 1/26154/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, deležev, naslova ustanoviteljev
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5893615
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kalan Dragica in Kalan Ja-

nez, oba iz Vodic nad Ljubljano, Zapoge
3d, vstopila 2. 2. 1995, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kalan Dragica, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Kalan Janez, ki
zastopa družbo brez omejitev kot namest-
nik direktorice, imenovana 2. 2. 1995.

Rg-407082
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03966 z dne 8. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa PALATINUS, d.o.o., Proizvodno
in trgovsko podjetje, Ponoviče, sedež:
Ponoviče 9, 1282 Sava, pod vložno
št. 1/06398/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja, dele-
ža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5358817
Ustanovitelj: Palatinus Majda, izstopila

13. 7. 1999; Palatinus Milan, Sava, Ponovi-
če 9, vstopil 23. 5. 1994, vložil 3,812.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Palatinus Majda, razrešena 15. 7.
1999; Palatinus Milan, razrešen 15. 7. 1999
kot zastopnik in imenovan za direktorja.

Rg-407083
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03165 z dne 8. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa GREGORČIČ, zastopstva, d.o.o.,
Ljubljana, Topniška 70/15, sedež: Top-
niška 70/15, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23010/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in sedeža ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5775345
Firma: GREGORČIČ, zastopstva,

d.o.o.
Skrajšana firma: GREGORČIČ, d.o.o.
Sedež: 1211 Ljubljana-Šmartno,

Srednje Gameljne 37
Dejavnost, vpisana 8. 9. 1999: 2940 Pro-

izvodnja obdelovalnih strojev; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji 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; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina 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 Trgo-
vina 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 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
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5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov, 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-407084
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03963 z dne 9. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa HATTRIC, zunanje trgovinsko
podjetje, Ljubljana, Novo Polje, C. X/5,
d.o.o., sedež: Novo Polje, C. X/5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17246/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, osnov-
nega kapitala, ustanovitelja in zastopnika,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5855101
Firma: MDK, trgovina in izvoz, d.o.o.,

Trubarjeva 44, Ljubljana
Skrajšana firma: MDK, trgovina in iz-

voz, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 44
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljici: Markovič Janez, izstopil

30. 6. 1999; Kapular Marica in Kapular Dra-
gica, obe iz Ljubljane, Beblerjev trg 13, vsto-
pili 1. 7. 1999, vložili po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Markovič Janez, razrešen 30. 6.
1999; direktorica Kapular Marica in proku-
ristka Kapular Dragica, imenovani 1. 7.
1999.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51150 Posredniš-

tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 51160 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 51180 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 52250 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 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; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Rg-407087
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03811 z dne 7. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa BASF SLOVENIJA, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Kersnikova 5, 1000 Ljubljana,

pod vložno št. 1/25692/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5859417
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 111a.

Rg-407088
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04018 z dne 7. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa ANDINO-HYDROPOWER ENGI-
NEERING, Inženiring podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ulica bratov Bezlajev
3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18150/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo deleža in osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5606144
Osnovni kapital: 150,000.000 SIT
Ustanovitelj: HP ANDINO S.A., Republi-

ka Panama, P.o. Box 8320 Panama, vstopil
1. 4. 1992, vložil1 150,000.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-407090
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09770 z dne 1. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa ELMALINE, kovinski elementi,
d.o.o., Ljubljana, Ul. Željka Tonija 45a,
1211 Ljubljana, sedež: Ul. Željka Tonija
45-A, 1211 Ljubljana Šmartno, pod vlož-
no št. 1/06125/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5942624
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jelerčič Iztok, Ljubljana-Šmartno, Ul.
Željka Tonija 45a, imenovan 19. 10. 1998.

Rg-407092
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04110 z dne 7. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32248/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1446479
Firma: TULA COMMUNICATIONS, AR-

TUR MOS, družba za tržno komunicira-
nje, k.d.

Skrajšana firma: TULA COMMUNICA-
TIONS, ARTUR MOS, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolezijska uli-

ca 36
Ustanovitelja: Mos Artur, Ljubljana, Kuz-

mičeva ulica 5, ki  odgovarja s svojim pre-
moženjem, in Janžekovič Apolonija, Ljublja-
na, Zabretova ulica 16, ki je vložila 1.000
SIT, in  odgovarja do višine nevplačanega
vložka, vstopila 19. 7. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mos Artur, imenovan 19. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1999: 0113 Vi-
nogradništvo in sadjarstvo; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
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mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-407094
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04124 z dne 14. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa FASHIONINTER, modne kreacije
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Steg-
ne 13d, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12354/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža,
spremembo in uskladitev dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5489245
Sedež: 1000 Ljubljana, Mestni trg 21
Dejavnost, izbrisana 14. 9. 1999: 2872

Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5551 Storitve
menz; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7440 Ekonomsko propagiranje;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1999: 2872
Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5551 Dejavnost menz; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7415 Dejavnost holdingov; 7440
Oglaševanje; 9304 Druge dejavnosti za ne-
go telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 7. 1999.

Rg-407096
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04504 z dne 14. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa SPORTKO, trgovina in grad-
beništvo, d.o.o., sedež: Smlednik 8a,
1216 Smlednik, pod vložno
št. 1/29239/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža, os-
novnega kapitala, deležev in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1193775
Sedež: 1216 Smlednik, Smlednik 4b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Konjar Doran in Konjar Ol-

ga, oba iz Smlednika, Smlednik 8a, vstopila

25. 3. 1997, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 14. 9. 1999:
36400 Proizvodnja športnih izdelkov;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 74400 Ekonomsko
propagiranje.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1999: 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 28710 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 28720 Proizvodnja lahke kovin-
ske embalaže; 36400 Proizvodnja športnih
izdelkov; 45420 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 70110 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 74400 Oglaševanje;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-407097
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04089 z dne 14. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa MAGO, d.o.o., Podjetje za sto-
ritve in trgovino v telekomunikacijah in
energetiki, sedež: Tržaška 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03558/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in deležev ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5313333
Osnovni kapital: 4,078.660 SIT
Ustanovitelja: Jeličič Goran, Ljubljana,

Reboljeva 15, vstopil 18. 12. 1989, vložil
3,817.625,76 SIT, in Jeličič Mario, Ljublja-
na, Reboljeva 15, vstopil 21. 12. 1994, vlo-
žil 261.034,24 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjata.

Dejavnost, izbrisana 14. 9. 1999: 6022
Storitve taksistov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1999: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-

vom; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5273
Popravilo ur, nakita; 6022 Dejavnost taksi-
stov; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 7440 Oglaševanje.

Rg-407098
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04238 z dne 15. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa SINDA, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Ljubljanska 86, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/27977/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, osnovnega kapitala, deležev in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5897904
Sedež: 1230 Domžale, Breznikova 15
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljici: Melloni Daniele, Renaz-

zo (FE) Italija, Via Lenzi 12, in Žužek Sonja,
Mengeš, Zoranina ulica 7, vstopili 11. 4.
1995, vložili po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 15. 9. 1999:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1999: 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55220 Dejavnost kampov; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 74400
Oglaševanje.

Rg-407100
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09559 z dne 8. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32249/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1447033
Firma: A.I.P. CONSULTING IN BRINJ-

ŠEK ROMAN, Storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: A.I.P. CONSULTING IN

BRINJŠEK ROMAN, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška ce-

sta 73
Ustanovitelja: Brinjšek Roman, Ljublja-

na, Tkalska 17, in A.I.P. CONSULTING,
S.R.O., Brno, Češka, Zelny trh 12, vstopila
16. 8. 1999, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Brinjšek Roman in zastopnik Uzel Pa-
vel, Fuldatal, Nemčija, Halbe Hecke 3, ki
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zastopa družbo kot namestnik direktorja,
imenovana 16. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1999: 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51390 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51700 Druga trgovina na debelo; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-407101
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03240 z dne 8. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa FRANCONI, Podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Prešer-
nova 15, Ljubljana, sedež: Prešernova
15, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27240/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5865484
Dejavnost, izbrisana 8. 9. 1999: 55302

Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70120 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.

Rg-407116
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03677 z dne 17. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa NOVOTRANS LJUBLJANA,
transport, špedicija in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Obvozna cesta 1, sedež: Ob-
vozna cesta 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/18123/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5631106
Osnovni kapital: 3,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Simić Cecilija, Kranj,

Šorlijeva ulica 10, vstopila 17. 4. 1992, vlo-
žila 3,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-407117
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03684 z dne 17. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa MOTO TRADE, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ul. Milana Majcna 6,

1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28570/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5967040
Osnovni kapital: 59,100.000 SIT
Ustanovitelj: Zdešar Franc, Ljubljana,

Wolfova ulica 10a, vstopil 4. 10. 1996, vlo-
žil 59,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-407118
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03651 z dne 17. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa MALALAN, družba za proizvod-
njo in trgovino z zlatom in dragimi kam-
ni, urarstvo, optika, starinarnica, d.o.o.,
Ljubljana, Mestni trg 19, Ljubljana, se-
dež: Mestni trg 19, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/31081/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 1319728
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1999: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo.

Rg-407121
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04465 z dne 16. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ADACTA, programska opre-
ma, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21, se-
dež: Dunajska 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03697/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5314054
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Oblak Andraž, Benešov, Hraskeho
406, imenovan 4. 6. 1999.

Rg-407123
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02792 z dne 19. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa RAP LEASING, družba za fi-
nančno posredništvo in svetovanje ter
trgovino, d.o.o., sedež: Masarykova 17,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28912/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, zastop-
nice in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5986028
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Hrovat Zlatka, razrešena 30. 4.
1999; direktor Zagrajšek Demetrij, Maribor,
Ulica Pregarčevih 26, imenovan 1. 5. 1999,
zastopa družbo skupaj z direktorjem Stefa-
nom Lesjakom.

Dejavnost, vpisana 19. 8. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz

lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 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.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 5. 1999.

Rg-407124
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04482 z dne 19. 8. 1999 pod št.
vložka 1/32200/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1446843
Firma: KRPIČ H & H, Gostinstvo, trgo-

vina in storitve, k.d.
Skrajšana firma: KRPIČ H & H, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Črna vas 294
Ustanovitelja: Krpič Herman, ki  odgo-

varja s svojim premoženjem, in Krpič Her-
man, ki je vložil 5.000 SIT in ne  odgovarja,
oba iz Ljubljane, Črna vas 294, vstopila 4. 8.
1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krpič Herman, imenovan 4. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana 19. 8. 1999: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln.

Rg-407131
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02850 z dne 12. 8. 1999 pri subjek-
tu vpisa MOTIV + podjetje za trgovino,
d.o.o., sedež: Trg komandanta Staneta
1c, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10097/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, ustanovite-
lja, dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5445817
Sedež: 1000 Ljubljana, Grintovška 6
Ustanovitelj: Ibrahimagič Mugdim, izsto-

pil 26. 5. 1999; Alić Mensur, Radovljica,
Zasip, Jermanka št. 8a, vstopil 26. 5. 1999,
vložil 1,501.979,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ibrahimagič Mugdim, razrešen 26. 5.
1999; direktor Alić Mensur, Radovljica, Za-
sip, Jermanka št. 8a, imenovan 26. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 12. 8. 1999: 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-407132
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03688 z dne 11. 8. 1999 pri subjek-
tu vpisa HALITI BISLIM IN ZEKAJ
ALJBERT, zidarstvo in fasaderstvo, d.n.o.,
Ljubljana, sedež: Slomškova 12a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/31883/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1413970
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2.
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Rg-407133
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03687 z dne 11. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa ISTREFI HADŽI IN GJOKIQI
MEHMET, zidarstvo in fasaderstvo,
d.n.o., Ljubljana, sedež: Ižanska
c. 400m, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31810/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1399250
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2.

Rg-407136
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02813 z dne 10. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa PROSTOR, Podjetje za pro-
storske storitve, d.o.o., Trzin, Na jasi 6,
Mengeš, sedež: Na jasi 6, Trzin, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/17460/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala in zastopnikov, uskladi-
tev dejavnosti ter spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5613710
Firma: PROSTOR, Podjetje za prostor-

ske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PROSTOR, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Na jasi 6, Trzin
Osnovni kapital: 2,338.000 SIT
Ustanovitelji: Ferjan Marko, Ljubljana,

Polanškova 28, vstopil 27. 2. 1992, vložil
154.000 SIT, Ferjan Marija, Trzin, Na jasi
6, Trzin, vstopila 16. 5. 1994, vložila
1,162.000 SIT, Ferjan Borut, Trzin, Na jasi
6, Trzin, vstopil 16. 5. 1994, vložil 154.000
SIT, Ferjan Samo, Trzin, Na jasi 6, Trzin,
vstoil 16. 5. 1994, vložil 154.000 SIT, in
Ferjan Rado, Trzin, Na jasi 6, Trzin, vstopil
13. 4. 1999, vložil 714.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopniki Ferjan Marko, Ferjan Borut in Fer-
jan Samo, razrešeni 13. 4. 1999; zastop-
nik Ferjan Rado, imenovan 13. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 10. 8. 1999: 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 4. 1999.

Rg-407138
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02846 z dne 1. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa TONCITY PACIFIK INVESTICIJE,
d.o.o., sedež: Cesta na Brdo 49, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24957/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5823897
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Veršič Mitja, razrešen 15. 5. 1999;
direktor Grahor Andrej, Portorož, Lepa ce-
sta 57, imenovan 15. 5. 1999.

Rg-407147
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05993 z dne 16. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa DEJAN & CO., podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Radomlje,
Cesta Radomeljske čete 58, sedež: Ce-
sta Radomeljske čete 58, 1235 Ra-
domlje, pod vložno št. 1/28233/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova sedeža, firme, osnovne-
ga kapitala, deleža, naslova ustanovitelja
ter zastopnika, dejavnosti in akta o usta-
novitvi ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5958008
Firma: DEJAN & CO., podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o., Radomlje, Rova,
Na klancu 1

Sedež: 1235 Radomlje, Rova, Na
klancu 1

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Polak Dejan, Radomlje, Ro-

va, Na klancu 1, vstopil 22. 7. 1996, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Polak Dejan, imenovan 22. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 16. 7. 1999: 274
Proizvodnja plemenitih in neželeznih ko-
vin; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi s
urovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecial-
iziranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdel-
kov široke porabe; 553 Gostinske stori-
tve prehrane; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 602 Drug kopenski promet; 632 Dru-
ge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 714 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 744 Ekonomsko propagiranje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
926 Športna dejavnost; 930 Druge stori-
tvene dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1999: 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103

Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih 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 rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
9261 Obratovanje športnih objektov;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 14. 7. 1999.
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Rg-405992

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01289 z dne 29. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa REZILNIK, gradbeno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Savska 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13823/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5525764
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Halužan Milan, razrešen 21. 2. 1999;
Halužan Roman, Ljubljana, Pečinska 31,
razrešen 21. 2. 1999 kot zastopnik in ime-
novan za direktorja.

Rg-406004

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02724 z dne 21. 6. 1999 pod št.
vložka 1/32044/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420330
Firma: ROBICO, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ROBICO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Reboljeva uli-

ca 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Štrucl Robert, Ljubljana, Re-

boljeva ulica 10, vstopil 25. 5. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štrucl Robert, imenovan 25. 5.
1999.

Dejavnost, vpisana 21. 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;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 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; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,

semeni in krmo; 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; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 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; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 2224 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 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7011 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševa-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9220 Radijak in televizijska de-
javnost; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-406009

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02752 z dne 29. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa ILA, oblikovanje, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Obrtna cona Trzin,
Blatnica 12, sedež: Blatnica 12, 1234
Mengeš, Obrtna cona Trzin, pod vložno
št. 1/16416/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala, deleža, naslova ustanovi-
telja in zastopnika ter akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5596980
Firma: ILA, oblikovanje, proizvodnja

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ILA, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Kidričeva 103
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Hlačer Tatjana, Trzin, Ki-

dričeva 103, vstopila 23. 3. 1992, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hlačer Tatjana, imenovana
23. 3. 1992, zastopa družbo brez omeji-
tev.

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

Rg-406015

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02777 z dne 22. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa SLOFARMA, trgovinska d.o.o.,
sedež: Jakčeva 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/31338/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 1338722
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov

Babnik 10.

Rg-406022

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03539 z dne 12. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa DELTIRA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Koprska 72, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/31907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev in zastopnikov,
razširitev dejavnosti in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1399799
Firma: CORTEC DESIGN, storitveno

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: CORTEC DESIGN,

d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob železnici

18
Ustanovitelj: Šivic Raoul, Ljubljana, Er-

javčeva 25, vstopil 23. 6. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; LERONA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Koprska 72, izstopila 23. 6.
1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šivic Raoul, imenovan 23. 6. 1999;
direktor Zajc Andrej, razrešen 23. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1999: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz pa-
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pirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 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
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2465
Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa;
2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 2954 Proizvod-
nja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjar-
sko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za
industrijo papirja in kartona; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne name-
ne; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 64120 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin 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 računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74150 Dejavnost holdingov;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikal-
no, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve, kartiranje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in arhi-
vov; 92512 Dejavnost arhivov; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93023 Dejav-
nost pedikerskih salonov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 6. 1999.

Rg-406025

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02607 z dne 10. 6. 1999 pod št.
vložka 1/32005/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420186
Firma: MENTESH K. IN DRUGI, pod-

jetje za trgovino in gostinstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: MENTESH K. IN DRU-

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

odgovornostjo
Sedež: 1291 Škofljica, Babnogoriška

cesta 19
Ustanovitelja: Mentesh Antonija, Škoflji-

ca, Babnogoriška c. 19, in Mentesh K. Oz-
kan, Limassol, Kemal selim 5 Ag, Antonios,
vstopila 3. 5. 1999, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mentesh Antonija, imenovana 3. 5.
1999.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 0121
Reja govedi; 0124 Reja perutnine; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 15810 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 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; 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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno

v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno skruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
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 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; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, ka-
varn; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Toče-
nje 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);
6024 Cestni tovorni promet; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-406037

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02585 z dne 7. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa GOLDEN STAR, založništvo,
d.o.o., sedež: Dunajska c. 156, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30427/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 1245066
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kante-Schmautz Vilma, razrešena
6. 5. 1999; direktor Iori Elio, Sistiana TS 1,
Malchina 56, imenovan 6. 5. 1999.

Rg-406048

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03338 z dne 14. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa MTE, družba za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta
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Dolomitskega odreda 9, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/28691/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg 4063/96 zaradi sedeža s temile podat-
ki:

Matična št.: 5959373
Sedež: 1351 Brezovica, C. Dolomit-

skega odreda 9, Log.

Rg-406097

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01456 z dne 28. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa DIGI* KEY, servisiranje in ra-
čunalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Jožeta Jame 14, 1210 Ljublja-
na-Šentvid, pod vložno št. 1/02030/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev, dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5284040
Ustanovitelj: Pečar Vladimir in Adamič

Janez, izstopila 25. 2. 1999; Babnik Dra-
go, Ljubljana, Pot na Fužine 49, vstopil
12. 12. 1995, vložil 3,120.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1999: 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 6420 Telekomunika-
cije; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 2. 1999.

Rg-406099

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02018 z dne 27. 7. 1999 pod št.
vložka 1/30793/03 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 1122312002
Firma: DISKONT – FRIZER, frizerske

storitve, d.o.o., Podružnica Murska So-
bota

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 9000 Murska Sobota, Cvetko-

va ulica 2-12
Ustanovitelj: DISKONT – FRIZER, frizer-

ske storitve, d.o.o., Ljubljana, Jamova 105,
vstopil 25. 3. 1999, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Novak Marko, Ljubljana, Rojčeva
16, imenovan 25. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 27. 7. 1999: 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov.

Rg-406100

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02397 z dne 23. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa TEHNOUNION AS, prodajanje
in servisiranje vozil, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Celovška 258, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01993/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5091012
Ustanovitelji: Adamlje Avgust, Medvo-

de, Topol 2, vložil 251.600 SIT, Anžin Sil-
vester, Vodice, Skaručna 8h, vložil
478.039 SIT, Arčon Franc, Medvode, So-
ra 9, vložil 416.000 SIT, Bukovec-Lukež
Branko, Ljubljana, Rojčeva 19, vložil
280.000 SIT, Capuder Marjan, Ljubljana,
Rožna dolina, C. V/10, vložil 200.000 SIT,
Cvajnar Janez, Medvode, Žlebe 8, vložil
160.000 SIT, Dobnikar Vincencij, Ljublja-
na, Gradnikova 8, vložil 286.823 SIT, Gor-
še Zvonko, Ljubljana-Šmartno, Spodnje
Gameljne 20, vložil 201.280 SIT, Janša
Roman, Brezovica, C. ob potoku 6, Log,
vložil 160.000 SIT, Jerman Janez, Vodice,
Repnje 40, vložil 256.632 SIT, Kirič Ro-
man, Medvode, Kalanova 3, vložil 30.192
SIT, Kokalj Andrej, Medvode, Zbilje 74,
vložil 291.855 SIT, Korošec Jože, Škoflji-
ca, Vino 3, vložil 132.000 SIT, Kozjek
Franc, Ljubljana-Šmartno, Podreča 51, vlo-
žil 608.871 SIT, Luzar Anton, Ljubljana,
Pavšičeva 19, vložil 212.000 SIT, Majer-
čič-Mole Mojca, Ljubljana-Črnuče, C. v
Podboršt 10, vložila 256.632 SIT, Man-
soor Marija, Vodice, Krvavška 15, vložila
231.472 SIT, Mihelač Alojz, Ljubljana, De-
vova ul. 9, vložil 558.551 SIT, Močnik Mi-
roslav, Vodice, Bukovica pri Vodicah 20,
vložil 266.696 SIT, Mrevlje Janez, Ljublja-
na, Rojčeva ul. 17, vložil 301.919 SIT,
Opaka Niko, Ljubljana, Jamova 68, vložil
35.224 SIT, Pristavec Štefan, Medvode,
Cesta v Bonovec 4, vložil 251.600 SIT,
Punčoh-Šturm Franc, Ljubljana, Moškriče-
va 28,vložil 184.000 SIT, Rajnar Janez,
Ljubljana-Šentvid, Zvezda 19, vložil
216.376 SIT, Rozina Marko, Notranje Go-
rice, Plešivica 10, vložil 211.344 SIT, Si-
njur Cvetka, Šentvid pri Stični, Dolenja vas
3, vložila 201.280 SIT, Škodlar Andreja,
Notranje Gorice, Podpeška c. 318, vložila
266.696 SIT, Tehovnik Anton, Medvode,
Trnovec 28, vložil 251.600 SIT, Tehovnik
Brane, Medvode, Trnovec 28, vložil
251.600 SIT, Tišina Ivan, Ljubljana-Šen-
tvid, Gunceljska c. 29, vložil 260.000 SIT,
Travnikar Jožef, Ljubljana, Verovškova 16,
vložil 212.000 SIT, Učakar Aleksander,
Ljubljana, Jakčeva ul. 40, vložil 204.000
SIT, Urh Dušan, Ljubljana, Vrhovci, C.
XXVI/16, vložil 132.000 SIT, in Vrtačnik
Cecilija, Ljubljana-Šentvid, Cesta v hrib 13,
vložila 212.000 SIT, ki so vstopili
7. 2. 1992, Poropat Matjaž, Vrhnika, Preč-
na pot 2, vložil 70.448 SIT, Strupih Ro-
bert, Kamnik, Ul. Matije Blejca 20, vložil
70.448 SIT, Šivic Slavko, Brezovica, Lepa
pot 5, Dragomer, vložil 135.864 SIT, in
Vrbinc Marko, Ljubljana, Ulica Miru 2, vlo-
žil 160.000 SIT, ki so vstopili 19. 12.
1994, TEHNOUNION, d.d., Ljubljana, Voš-
njakova 2, vložil 108,701.844 SIT, ki je
vstopil 13. 11. 1995, in enotni poslovni
delež v višini 232.000 SIT, ter Strupih Maj-
da, (imetnica enotnega poslovnega deleža
v višini 232.000 SIT), Strupih Robert,
(imetnik enotnega poslovnega deleža v vi-
šini 232.000 SIT), in Strupih Miha, (imet-

nik enotnega poslovnega deleža v višini
232.000 SIT, vsi trije iz Kamnika, Moste
35, ki so vstopili 28. 7. 1998 – odgovor-
nost: ne  odgovarjajo; Strupih Franc, izsto-
pil 28. 7. 1998.

Rg-406104

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02811 z dne 22. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO POD-
JETJE SLOVENIJA CESTE, Tehnika Ob-
nova, d.d., sedež: Slovenska 56, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01654/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5198046
Član nadzornega sveta: Božič Janez je

izstopil 22. 4. 1999.

Rg-406109

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03346 z dne 27. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa HRANILNOKREDITNA SLUŽBA
SICURA, Ljubljana, sedež: Tavčarjeva 6,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26220/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5866120
Ustanovitelja: SICURAINVEST TRUST, fi-

nančna korporacija, d.d., Ljubljana, Gos-
posvetska 10, vstopil 28. 1. 1999, vložil
47,509.500 SIT, in ZADRUGA MEDALJON,
z.b.o., Ljubljana, Tavčarjeva 6, vstopila
25. 10. 1995, vložila 2,500.000 SIT – od-
govornost: ostalo.

Rg-406124

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03075 z dne 8. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32111/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matičnašt.: 1420933
Firma: COR+MEDICO KRALJ IN

DRUŽBENIK, k.d., Zdravstvene storitve,
izobraževanje in svetovanje, Ljubljana

Skrajšana firma: COR+MEDICO KRALJ
IN DRUŽBENIK, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva

51a
Ustanovitelja: Kralj Zlatka, ki  odgovarja

s svojim premoženjem, in Strah Miran, ki je
vložil 1.000 SIT in ne  odgovarja, oba iz
Ljubljane, Ciril-Metodov trg 12, vstopila
10. 6. 1999.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kralj Zlatka in prokurist Strah Mi-
ran, imenovana 10. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170
Druga trgovina na debelo; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
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nalniške opreme v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8512 Izvenbolnišnična zdravstvena de-
javnost; 8514 Druge zdravstvene dejavno-
sti; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih pro-
gramov in storitev; 9112 Dejavnost strokov-
nih združenj.

Rg-406128

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01205 z dne 13. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa PELCAR, podjetje za trans-
port, trgovino, storitve ter izvoz in uvoz,
d.o.o., Stožice 37, Ljubljana, sedež: Sto-
žice 37, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19494/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, deleža, osnovnega kapitala in akta o
ustanovitvi družbe, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter uskladitev in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5653649
Firma: PELCAR, transport, trgovina in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PELCAR, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pelcar Marjan, Logatec, Tr-

žaška 71, vstopil 20. 8. 1992, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1999: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene name-
ne; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in
krede; 1450 Pridobivanje drugih rudnin
in kamnin, d.n.; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja
malte; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet;
6311 Prekladanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 17. 2. 1999.

Rg-406133

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03076 z dne 6. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32100/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420941
Firma: ATRA LJUBLJANA, trgovina na

debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, d.o.o.

Skrajšana firma: ATRA LJUBLJANA,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Draveljska 20
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: ATRA INDUSTRIEBEREI-

FUNG G.M.B.H., Korneuburg, Avstrija, Wie-
nestrasse 25, vložil 1,596.000 SIT, ter Ne-
mec Dominik in Kac Uroš, oba iz Ljubljane,
Zvezda 21, vložila po 252.000 SIT – vstopili
26. 5. 1999, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Nemec Dominik in prokurist Mayer
Gustav, imenovana 26. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 6. 7. 1999: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi 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; 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 go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 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;
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.; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov zatrg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem.

Rg-406347

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02994 z dne 26. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa MARBONA, trgovsko storitve-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pov-
šetova ulica 104, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24483/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala, deleža, ustanoviteljev in
akta o ustanovitvi družbe ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5792690
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška ce-

sta 269
Osnovni kapital: 4,189.060 SIT
Ustanovitelj: Vukman Marko, Ljubljana,

Povšetova 104, vstopil 16. 1. 1993, vložil
4,189.060 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Tadič Nedeljko, izstopil 22. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 26. 7. 1999: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz pa-
pirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
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la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 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; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo 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 de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-

ki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 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; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina 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;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Dejavnost
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6411
Javne poštne storitve; 6412 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte; 7011 Organi-
zacija in izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 9304 Druge
dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Opomba: – pri dejavnosti G 51.18 vse,
razen prodaje farmacevtskih izdelkov; pri
dejavnosti G 74.12 vse, razen revizijske de-
javnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 2. 6. 1999.

Rg-406356

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03059 z dne 27. 7. 1999 pri sub-

jektu vpisa KOMPOŠ IN KOMPOŠ, stori-
tve, trgovina, prevozi, d.n.o., Ljubljana,
Pot na Drenikov vrh 8, sedež: Pot na
Drenikov vrh 8, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26341/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5895901
Firma: KOMPOŠ IN KOMPOŠ, storitve,

trgovina, prevozi, d.n.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova

35a
Sprememba družbene pogodbe z dne

8. 6. 1999.

Rg-406378

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03055 z dne 16. 8. 1999 pod št.
vložka 1/32187/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420909
Firma: DELIKATESA-KAVA, trgovina,

proizvodnja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DELIKATESA-KAVA,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: DELIKATESA, d.d., Ljub-

ljana, Stegne 3, vstopila 13. 5. 1999, vloži-
la 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Krdžić Saša, Ljubljana, Mokrška uli-
ca 60c, in prokurist Mencinger Tomaž, Ljub-
ljana, Bratov Učakar 4, imenovana 13. 5.
1999.

Dejavnost, vpisana 16. 8. 1999: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1520 Predelava in konzervi-
ranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega
olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafinira-
nega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Pro-
izvodnja krmil; 1581 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja
trajnega peciva in slaščic; 1583 Proizvod-
nja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava,
čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvod-
nja homogeniziranih živil in dietetične hra-
ne; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Pro-
izvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina
iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih
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nežganih fermentiranih pijač; 1596 Pro-
izvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 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; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 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-
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 go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 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; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 5522 De-
javnost kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 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; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-406385

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00981 z dne 17. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOLINSKA, prehrambena in-
dustrija, d.d., sedež: Šmartinska c. 30,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00275/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča pripojitev družbe KOLINSKA
ROGAŠKI VRELCI, d.o.o., Rogaška Slati-
na, Kidričeva 35 (063 1/02627/00), s te-
mile podatki:

Matična št.: 5132614
Vpiše se sklep skupščine z dne 19. 2.

1999 o pripojitvi družbe KOLINSKA RO-
GAŠKI VRELCI, d.o.o., proizvodnja mine-
ralne vode in brezalkoholnih pijač, Rogaška
Slatina, Kidričeva 35 (063 1/02627/00),
na podlagi pripojitvene pogodbe SV 150/99
z dne 19. 2. 1999.

Rg-406386

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02623 z dne 17. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa STT STROJEGRADNJA, To-
varna gradbenih in transportnih strojev
in naprav, d.d., sedež: Vodenska c. 49,
1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/12197/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzor-
nega sveta na podlagi sklepa Višjega so-
dišča v Ljubljani IV Cpg 28/99 s temile
podatki:

Matična št.: 5490707
Člani nadzornega sveta: Kalšek Jasna,

Juraja Oto in Peršič Anton, izstopili 12. 1.
1999; Poboljšaj Marina, Čede Peter in Ma-
lovrh Janez, izstopili 12. 1. 1999 in ponov-
no vstopili 13. 1. 1999, Diaci Janez, izsto-
pil 31. 8. 1998 in ponovno vstopil 13. 1.
1999, Savšek Milan in Kališek Drago, izsto-
pila 22. 12. 1998 in ponovno vstopila
13. 1. 1999.

Rg-406388

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03800 z dne 23. 8. 1999 pod št.
vložka 1/32206/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1430777
Firma: REBA, Zavod za založniško de-

javnost, Kamnik
Skrajšana firma: REBA, Kamnik
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1240 Kamnik, Cankarjeva 14
Ustanoviteljica: Reba Matea, Kamnik,

Cankarjeva 14, vstopila 5. 7. 1999, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Reba Matea, imenovana 5. 7.
1999, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 8. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje
časopisov; 22130 Izdajanje revij in perio-
dike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85323 Dejavnost dobrodelnih organiza-
cij; 85324 Druge socialne dejavnosti;
91330 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
92200 Radijska in televizijska dejavnost;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvar-
janje; 92320 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.
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Rg-406389

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03770 z dne 23. 8. 1999 pod št.
vložka 1/32205/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1430556
Firma: IZOBRAŽEVALNI ZAVOD HERA,

LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova c. 1
Ustanoviteljici: Rankovič Renata, Trzin,

Pod gozdom 29, in Horvat Slava, Ljubljana,
Zadobrovška c. 78a, vstopila 23. 6. 1999,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Rankovič Renata, ki zastopa za-
vod brez omejitev, in zastopnica Horvat Sla-
va, ki zastopa zavod kot namestnica direk-
torice brez omejitev, imenovani 23. 6.
1999.

Dejavnost, vpisana 23. 8. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
25471 Dejavnost knjigarn; 25473 Dejav-
nost papirnic; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 8022 Srednješolsko poklic-
no in strokovno izobraževanje; 80301 Viš-
ješolsko izobraževanje; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve;
92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-406390

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03260 z dne 27. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa Gospodarska zbornica Slove-
nije – Center za tehnološko usposablja-
nje, sedež: Dimičeva ulica 9, 1113 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00657/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5083443
Dejavnost, vpisana 27. 8. 1999: 22110

Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in pe-

riodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 80220 Srednješolsko
poklicno in strokovno izobraževanje; 80301
Višješolsko izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-406391

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03314 z dne 27. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOLIČEVO KARTON, Proizvod-
nja kartona, d.o.o., sedež: Količevo, Pa-
pirniška 1, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/00572/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, za-
stopnikov in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5033691
Ustanovitelj: KARTON DEISSWIL AG,

Deisswil bei Stettlen, izstopil 28. 5. 1999;
MM KOLIČEVO HOLDING, d.o.o., Domža-
le, Papirniška 1, vstopil 28. 5. 1999, vložil
1.844,439.934,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Rožič Branko, Tržič, Pod gozdom
29, ki od 28. 5. 1999 zastopa družbo skup-
no z drugim direktorjem ali prokuristom; di-
rektor Groller Michael, Dunaj, Avstrija, Am
Hof 11/11, razrešen in ponovno imenovan
28. 5. 1999, direktor Mayrhofer Andreas,
Dunaj, Avstrija, Schleifmehergasse 11/11,
imenovan 28. 5. 1999, ki zastopa družbo
skupno z drugim direktorjem ali prokuristom
in prokurist Lampič Bogdan, Radomlje, Rav-
nikarjeva 5, imenovan 28. 5. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 5. 1999.

Rg-406408

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00408 z dne 18. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa NOVA POT, PFAJFAR IN OS-
TALI, d.n.o., družba za višjo kvaliteto živ-
ljenja, sedež: Tabor 28, 1370 Logatec,
pod vložno št. 1/27042/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5886163
Dejavnost, izbrisana 18. 8. 1999: 7320

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 8532
Izvajanje socialnovarstvenih programov in
storitev.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22150
Drugo založništvo; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 85142 Al-

ternativne oblike zdravljenja; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 85323 Dejav-
nost dobrodelnih organizacij; 85329 Druge
socialne dejavnosti; 92623 Druge športne
dejavnosti; 93050 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 1. 1999.

Rg-406414

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02914 z dne 18. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa SLOVENSKA HIŠA, inženi-
ring-oprema-trgovina, d.o.o., sedež: C.
Radomeljske čete 23, 1235 Radomlje,
pod vložno št. 1/08476/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, ustanoviteljev in deležev, za-
stopnika, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5412498
Osnovni kapital: 2,430.758 SIT
Ustanovitelja: Svetlin Oton, vstopil

29. 8. 1990, vložil 1,191.068 SIT, in Svet-
lin Viktorija, vstopila 26. 5. 1999, vložila
1,239.690 SIT, oba iz Radomelj, Cesta Ra-
domeljske čete 23, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Svetlin Viktorija, imenovana 26. 5.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštala-
cije; 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; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 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; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
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na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s 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; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5510 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 5. 1999.

Rg-406415

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02926 z dne 17. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa PG GROUP, družba za marke-
ting in poslovne storitve, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Kamniška 25, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/16661/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5596050
Sedež: 1521 Ljubljana, Stegne 11.

Rg-406416

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

št. 99/02930 z dne 23. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa SPECTRA 9, Podjetje za raz-
voj in izdelavo razsvetljavnih teles in
svetlobne opreme, d.o.o., Na selah 17,
Dol pri Hrastniku, sedež: Na selah 17,
1431 Dol pri Hrastniku, pod vložno
št. 1/02494/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšano
firmo, spremembo ustanovitelja, deleža,
dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5295599
Firma: SPECTRA 9, Podjetje za razvoj

in izdelavo razsvetljavnih teles in svet-
lobne opreme, d.o.o.

Skrajšana firma: SPECTRA 9, d.o.o.
Ustanovitelj: Moljk Urban, Hrastnik, Trg

Franca Kozarja 7, vstopil 10. 10. 1989, vlo-
žil 2,545.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Moljk Valentin, izstopil 25. 11. 1998.

Dejavnost, izbrisana 23. 8. 1999: 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 23. 8. 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; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja lahke kovinske em-
balaže; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih 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; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktor-
jev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja me-
talurških strojev; 2952 Proizvodnja rudar-
skih in gradbenih strojev; 2953 Proizvod-
nja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, ob-
lačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apa-
ratov; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;

3130 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 3140 Proizvodnja akumulator-
jev, primarnih členov in baterij; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih naprav; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, naprav in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 4100 Zbiranje, čišče-
nje in distribucija vode; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 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; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno
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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; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, 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; 7440 Oglaševanje.

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

Rg-406421

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03592 z dne 26. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa HYDROIZOLACIJA, Družba za
storitve in trgovino, d.o.o., sedež: Kuna-
verjeva 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26459/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5859123
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška ce-

sta 180b.

Rg-406422

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03594 z dne 27. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa PROPLAST, proizvodnja, trgo-
vina, zastopstva, d.o.o., Veliko Trebelje-
vo 32, Ljubljana, sedež: Veliko Trebelje-
vo 32, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17031/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova, os-
novnega kapitala, deleža in akta o ustanovi-
tvi ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5606772
Firma: PROPLAST, stroji, orodja, ser-

vis, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21c
Osnovni kapital: 3,053.000 SIT
Ustanovitelj: Gačnik Rajko, Ljubljana, Ve-

liko Trebeljevo 32, vstopil 30. 3. 1992, vlo-
žil 3,053.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1999: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;

6322 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74831 Prevajanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 6. 1999.

Rg-406423

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03619 z dne 26. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa PULMODATA, Profesionalna
medicinska oprema, d.o.o., Mengeš, se-
dež: Balantičeva 9, 1234 Mengeš, pod
vložno št. 1/09084/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5432383
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ocepek Mirko, Mengeš, Balantičeva
9, imenovan 1. 7. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-406424

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03636 z dne 26. 8. 1999 pod št.
vložka 1/32210/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1429825
Firma: MILPRO, storitve, proizvodnja,

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

govornostjo
Sedež: 1353 Borovnica, Zalarjeva ce-

sta 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Prodanović Milorad, Borov-

nica, Zalarjeva cesta 8, vstopil 22. 6. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prodanović Milorad, imenovan 22. 6.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1999:
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 28730
Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 45210 Splošna grad-
bena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 45410 Fasaderska in štukater-
ska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal
in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbe-
na dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za

gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrženih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opre-
me v najem; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 74820 Paki-
ranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 92720 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov.

Rg-406426

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03778 z dne 23. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa DUOLUKS, podjetje za stori-
tve in trgovino, d.o.o., Kamnik, Černiv-
ska 9a, sedež: Černivska 9a, 1240 Kam-
nik, pod vložno št. 1/21448/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, deleža, ustanovitelja in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5719976
Osnovni kapital: 2,463.000 SIT
Ustanovitelj: Ugovšek Alojz, Kamnik,

Černivska 9a, vstopil 15. 1. 1993, vložil
2,463.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Oražem Matjaž, izstopil 1. 7. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
5. 7. 1999.

Rg-406427

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03813 z dne 26. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa ASTRA PROM, trgovina, d.o.o.,
sedež: Bežigrad 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03419/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme in družbene pogodbe s temile
podatki:
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Matična št.: 5967856
Firma: AS PROM, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: AS PROM, d.o.o.
Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne

28. 7. 1999.

Rg-406428
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03902 z dne 19. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa GEOKAT, podjetje za geodet-
ske storitve in svetovanje, d.o.o., Gro-
suplje, Ane Galetove 15, sedež: Ane Ga-
letove 15, 1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/11660/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, osnovnega kapitala, ustanovitelja,
deležev in družbene pogodbe ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5471532
Firma: GEOKAT, podjetje za geodet-

ske storitve in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: GEOKAT, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Lampret Marta, Šentvid pri

Stični, Šentvid pri Stični 23, in Zaviršek Mir-
ko, Grosuplje, Ane Galetove 15, vstopila
30. 1. 1991, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata; Jeršin Anton,
izstopil 10. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 19. 8. 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; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno 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; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili 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; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5510 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 5522 De-
javnost kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje 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.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-

dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdin-
gov; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 7. 1999.

Rg-406432
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04174 z dne 30. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa SHELL ADRIA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
156, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31961/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov in nazi-
va s temile podatki:

Matična št.: 1414321
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: ge-

neralni direktor Krivic Samo, razrešen 20. 7.
1999; Kregar Simon, Izola, Zadružna 7, raz-
rešen 20. 7. 1999 kot skupni prokurist in
imenovan 21. 7. 1999 za generalnega di-
rektorja, in skupna prokuristka Novak Mate-
ja, Ljubljana, Ulica padlih borcev 27a, ime-
novana 21. 7. 1999.

Rg-406839
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03193 z dne 24. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa AKITO, Trgovsko in gostinsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmar-
tinska 152, BTC Hala A, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19086/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5637716
Osnovni kapital: 3,500.000 SIT
Ustanovitelji: Alič Jasminka, Ljubljana,

Povšetova 104b, vstopila 22. 3. 1993, in
Jerovšek Branko, Ljubljana, Cesta španskih
borcev 15, vstopil 19. 5. 1999, vložila po
1,750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Dejavnost, izbrisana 24. 8. 1999: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 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, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovi-
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na na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 525 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 551 Dejavnost ho-
telov; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 632 Druge pomož-
ne dejavnosti v prometu; 633 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 701 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 744 Ekonom-
sko propagiranje; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 927
Druge dejavnosti za sprostitev; 930 Druge
storitvene dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 24. 8. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50200 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 51120 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 51150 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na de-
belo s surovim tobakom; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-

jem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 51350 Trgovina na debelo s tobač-
nimi 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
trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalni-
mi 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
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52210 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 52270 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 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
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, 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 Trgovi-

na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, 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 usnje-
nih izdelkov; 52720 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo
ur, nakita; 52740 Druga popravila, d.n.;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 55220 De-
javnost kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikal-
nih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospo-
dinjstev turistom; 55234 Dejavnost di-
jaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez
nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejav-
nost drugih prehrambenih obratov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering);
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 agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 71230 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 74400 Oglaševanje; 92310 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prire-
ditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 92720 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov.
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ZAKZAKZAKZAKZAKON O POKON O POKON O POKON O POKON O POKOOOOOJNINSKEM INJNINSKEM INJNINSKEM INJNINSKEM INJNINSKEM IN
INVINVINVINVINVALIDSKEM ZAALIDSKEM ZAALIDSKEM ZAALIDSKEM ZAALIDSKEM ZAVVVVVARARARARAROOOOOVVVVVANJUANJUANJUANJUANJU
z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Jožeta Kuhlja
Ali veste, kakšen odstotek starostne pokojnine vam bodo odmerili 30. junija 2008, če ste
31. januarja 1999 dopolnili 27 let pokojninske dobe? Odgovor na to vprašanje najdete v tabelah,
ki jih je Jože Kuhelj dodal uvodnim pojasnilom k novemu zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.
Avtor v posameznih poglavjih uvodnih pojasnil posebej opozarja na prehodne določbe, ki bodo
vrsto let krojile usodo sedanjih in bodočih upokojencev. Hkrati pa omenja tudi vprašanja, na katera
zakonodajalec ni odgovoril, tako da bo pri izvajanju zakona kar nekaj težav. Na koncu knjige, ki
obsega 496 strani, je obširno stvarno kazalo, ki bo marsikomu gotovo olajšalo prebiranje 456
zakonskih členov.

Cena broširane izdaje 3996 SIT z DDV 10513
Cena vezane izdaje 4968 SIT z DDV 10514

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM Štev. broširanih izvodov

q ZAVAROVANJU Štev. vezanih izvodov

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

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig


