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KRANJ

Rg-3790
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02025 z dne 10. 1. 2000 pri
subjektu vpisa KODER, podjetje za avto-
mehaniko, kleparstvo, servis, trgovina in
vzdrževalna dela Škofja Loka, d.o.o., se-
dež: Sv. Duh 173, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/04449/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, povečanje osnov-
nega kapitala, deležev, družbenikov, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5737362
Firma: AVTOSERVIS KODER, podjetje

za avtomehaniko, kleparstvo, servis, tr-
govina in vzdrževalna dela, d.o.o.

Skrajšana firma: AVTOSERVIS KODER,
d.o.o.

Sedež: 4220 Škofja Loka, Sv. Duh 37
Osnovni kapital: 2,711.000 SIT
Ustanovitelja: Grohar Uroš in Grohar Jer-

nej, oba Škofja Loka, Sv. Duh 173, vstopila
26. 1. 1993, vložila po 1,355.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 2000:
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 28120 Proizvodnja kovinske-
ga stavnega pohištva; 28210 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 28520 Splošna mehanična dela;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 28750 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 29310 Proi-
zvodnja traktorjev; 45210 Splošna gradbe-
na dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-

Sodni register
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
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; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 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 pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,

pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turi-
stičnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
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Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-3791
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 2000/00066 z dne 6. 1. 2000 pri
subjektu vpisa GORENJSKA OBLAČILA,
podjetje za proizvodnjo ženske konfek-
cije Kranj, d.d., sedež: Bleiweisova 30,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00240/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5036682
Člani nadzornega sveta: Zevnik Peter,

izstop 14. 5. 1999; Panjtar Marija, vstop
14. 5. 1999.

Rg-3792
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1998/00742 z dne 6. 1. 2000 pri
subjektu vpisa EKO-INVEST, podjetje za
upravljanje, financiranje in kapitalske
naložbe, d.d., Kranj, sedež: Brdo pri Kra-
nju, Predoslje 39, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/04713/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje v d.o.o., spre-
membo firme, skrajšane firme, ustanovite-
ljev, zastopnikov, dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, povišanje osnovnega kapitala in po-
slovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5754518
Firma: EKO-INVEST, podjetje za

upravljanje, financiranje in kapitalske
naložbe, d.o.o., Kranj, Brdo pri Kranju

Skrajšana firma: EKO-INVEST, d.o.o.,
Brdo pri Kranju

Osnovni kapital: 2,166.650 SIT
Ustanovitelji: CONCORDE BETEILI-

GUNGSGESELLSCHAFT B.V. AMSTER-
DAM, izstop 21. 6. 1999; Ružič Marjan,
Kranj, Trg Rivoli 6, vstop 21. 6. 1999, vlo-
žek 1,104.991,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Pravica Bojan, Sindelfingen, Auf der
Stelle 11/2, vstop 21. 6. 1999, vložek
1,061.658,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mežnar Drago, Ljubljana, Chengduj-
ska 6, imenovan 20. 1. 1993, zastopa druž-
bo brez omejitev; Ružič Marjan, razrešen
20. 12. 1994, kot namestnik direktorja in
imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 2000:
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-3793
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02007 z dne 6. 1. 2000 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA FRANC
PREŠEREN, p.o., sedež: Kidričeva 49,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00139/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje p.o. v javni zavod, spremembo fir-

me, ustanoviteljev, razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter uskladitev z zakonom o zavodih s
temile podatki:

Matična št.: 5086035000
Firma: OSNOVNA ŠOLA FRANCETA

PREŠERNA KRANJ
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4000 Kranj, Kidričeva 49
Ustanoviteljica: Občinski ljudski odbor, iz-

stop 8. 9. 1999; Mestna občina Kranj, Kranj,
Slovenski trg 1, vstop 8. 9. 1999, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Žitnik Aleš, Kranj, Bičkova 10, imeno-
van 2., 11. 1992.

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 2000:
22220 Drugo tiskarstvo; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52620 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60230
Drug kopenski potniški promet; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 72600 Druge računalniške dejavno-
sti; 74400 Oglaševanje; 74810 Fotograf-
ska dejavnost; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92130 Kinema-
tografska dejavnost; 92320 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 92330 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92511 Dejavnost knjižnic; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-3794
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02231 z dne 6. 1. 2000 pri
subjektu vpisa ISKRA INSTRUMENTI,
družba za razvoj, proizvodnjo in trženje
električnih in elektronskih merilnih in-
strumentov in naprav, d.d., Otoče, se-
dež: Otoče 5a, 4244 Podnart, pod vložno
št. 1/00361/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5045185
Dejavnost, izbrisana dne 6. 1. 2000:

28620 Proizvodnja drugega orodja; 55510
Storitve menz.

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 2000:
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 28511 Prekrivanje kovin s
kovino; 28512 Druga površinska in toplot-
na obdelava kovin; 28621 Proizvodnja roč-
nega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za
stroje, 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;

55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55510 Dejav-
nost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Sprememba statuta z dne 13. 10. 1999.

Rg-3795
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02000 z dne 6. 1. 2000 pri
subjektu vpisa MURKA, trgovina in stori-
tve, d.d., sedež: Alpska 45, 4248 Lesce,
pod vložno št. 1/00012/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5025249
Člani nadzornega sveta: Kocjančič Lidi-

ja, Pirc Irma, Zore Marija Amalija, Čufar Vlad-
ka in Pavlin Ignac, izstopili 31. 8. 1999 ter
Štucin Antonija, Košnjek Edvard, Pavlin Ig-
nac, Stroj Marija in Sitar Marija, vstopili 31.
8. 1999.

Rg-3796
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02110 z dne 6. 1. 2000 pri
subjektu vpisa OBRTNIK, podjetje za
gradbeno obrtne storitve, Škofja Loka,
d.d., sedež: Blaževa ul. 3, 4220 Škofja
Loka, pod vložno št. 1/00016/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5144779
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Liebhart Vid, razrešen 1. 10. 1999;
Fojkar Andrej, Škofja Loka, Fužinska ul.
16, kot v.d. direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-3798
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02159 z dne 6. 1. 2000 pri
subjektu vpisa EXOTERM, kemična to-
varna Kranj, d.d., sedež: Struževo 66,
4202 Naklo, pod vložno št. 1/00118/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:
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Matična št.: 5033098
Člani nadzornega sveta: Veljič Mira, iz-

stop 1. 7. 1999 in Bjelobaba Dejan, vstop
20. 7. 1999.

Rg-3799
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/01968 z dne 6. 1. 2000 pri
subjektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO
PODJETJE, d.d., Tržič, sedež: Blejska c.
8, 4290 Tržič, pod vložno št. 1/00025/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5075521
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Stritih Mitja, razrešen 1. 9. 1999;
direktor Eler Ivan, Križe, Snakovška cesta
68a, imenovan 1. 9. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-3803

Okrožno sodišče Kranju je s sklepom
Srg št. 1999/00652 z dne 5. 1. 2000 pri
subjektu vpisa EKO-INVEST, podjetje za
upravljanje, financiranje in kapitialske
naložbe, d.d., Kranj, sedež: Brdo pri Kra-
nju, Predoslje 39, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/04713/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sklep o povečanju osnovnega
kapitala z vložki s temile podatki:

Matična št.: 5754518
Vpiše se sklep skupščine z dne 21. 6.

1999, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 840.000 SIT.

Rg-3804
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02085 z dne 6. 1. 2000 pri
subjektu vpisa DOMEL HOLDING, družba
pooblaščenka, d.d., sedež: Otoki 21,
4228 Železniki, pod vložno št.
1/06475/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 1294156
Osnovni kapital: 508,988.000 SIT.

Rg-3805
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 2000/00070 z dne 12. 1. 2000
pod št. vložka 1/06541/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1488767
Firma: BAJŽELJ, podjetje za medna-

rodni transport, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: BAJŽELJ, d.o.o., Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Ješetova 51
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Krvina Mateja, Golnik,

Tenetiše 60, vstop 28. 12. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Krvina Mateja, imenovana 28. 12.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 2000:
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje.

Rg-3806
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02060 z dne 12. 1. 2000
pod št. vložka 1/06539/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev delniške
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1459422
Firma: DOMPLAN – DRUŽBA PO-

OBLAŠČENKA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4000 Kranj, Bleiweisova 14
Osnovni kapital: 62,614.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovitelji, vpisani po pri-

loženem seznamu, vstopili 5. 10. 1999, vlo-
žili 62,614.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fre-
lih Janez, Kranj, Dolenčeva ul. 1, imenovan
22. 9. 1999, predsednik začasne uprave –
direktor zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Miklavčič Janez,
Fajfar Janez in Zevnik Vera, vstopili 29. 9.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 2000:
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74150 Dejavnost holdingov;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-3807
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 2000/00077 z dne 20. 1. 2000
pod št. vložka 1/06543/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1488791
Firma: AP CARBO LINE, proizvodnja

in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: AP CARBO LINE,

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

govornostjo
Sedež: 4274 Žirovnica, Moste 27a
Osnovni kapital: 2,110.000 SIT
Ustanovitelj: Pagon Andrej, Žirovnica,

Moste 27a, vstop 29. 12. 1999, vložek
2,110.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pagon Andrej, imenovan 29. 12.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 2000:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524

Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proi-
zvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja in
popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravi-
lo čolnov za razvedrilo in šport; 3530 Proi-
zvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proi-
zvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
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; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 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
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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; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejav-
nost 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 diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
60220 Dejavnost taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni tovor-
ni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-3808
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02243 z dne 19. 1. 2000 pri
subjektu vpisa CIS, d.o.o., informacijski
inženiring, sedež: Oprešnikova 84, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/04982/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, povečanje osnovnega kapitala,
družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega
deleža, dejavnosti, spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5780578
Sedež: 4000 Kranj, Milene Korbarje-

ve 2
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: Pauletič Igor, Kranj, Opre-

šnikova 84, vstop 1. 7. 1993, vložek
3,400.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Lovrečič Graciano, Kranj, Oprešnikova
84, vstop 12. 3. 1997, vložek 3,400.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lippai An-
drej, Ljubljana, Obirska ulica 8, vstop
3. 11. 1999, vložek 1,600.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Lovrecich Milocano-
vich Antonio, San Andeas, Apto 6b, Mara-
caibo, AV.2bESQ C/66 Edificio, Venez,
vstop 3. 11. 1999, vložek 1,600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana dne 19. 1. 2000:
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 2000:
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 11. 1999.

Rg-3810
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02170 z dne 6. 1. 2000 pri
subjektu vpisa PMV, proizvodno podjetje,
Grahovše, d.o.o., sedež: Grahovše 18,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/05052/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, družbe-
nika, razširitev dejavnosti in spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5790450
Firma: PMV, proizvodno podjetje,

d.o.o.
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelja: Žepič Janez, Ljubljana, Pri-

binova 7, vstop 22. 11. 1994, vložek
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Hildebrandt Mathias, izstop 20. 10.
1999; Clauser Paolo Emilio, Milano, Italija,
vstop 22. 10. 1999, vložek 5,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hildebrandt Mathias, razrešen 22. 10.
1999.

Dejavnost, izbrisana dne 6. 1. 2000:
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 8042 Drugo izo-
braževanje.

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 2000:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo, razen veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 28621 Proizvodnja ročnega
orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje;
28720 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 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 dru-
gih lokalih; 60213 Dejavnost žičnic, vleč-
nic; 60220 Dejavnost taksistov; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6322 Druge pomožne

dejavnosti v vodnem prometu; 6412 Kurir-
ska dejavnost, razen javne pošte; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ogla-
ševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-3811
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 2000/00065 z dne 6. 1. 2000 pri
subjektu vpisa MEK, Podjetje za marke-
ting, grafični inženiring, oblikovanje in
trgovino Kranj d.o.o., sedež: Kuratova
20, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/02642/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povišanje osnovnega kapitala, spre-
membo družbenika in osnovnega vložka, za-
stopnika, dejavnosti in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5529824
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Urbančič Julij, izstop 30. 3.

1999; Urbančič Karla, izstop 6. 1. 2000;
Urbančič Aleš, Kranj, Župančičeva 2, vstop
15. 10. 1991, vložek 2,100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Urbančič Julij, razrešen 30. 3. 1999;
družbenik Urbančič Aleš, razrešen 30. 3.
1999 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; prokuristka Urbančič
Karla, razrešena 30. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 2000:
22150 Drugo založništvo; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22240 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskars-
tvom povezane storitve; 33400 Proizvodnja
optičnih instrumentov in fotografske opre-
me; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 74400
Oglaševanje; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
30. 3. 1999.

Rg-3812
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02380 z dne 5. 1. 2000 pod
št. vložka 1/06535/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1490419
Firma: SOFER, računovodske in sve-

tovalne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SOFER, d.o.o., Škofja

Loka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Frankovo

naselje 156
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Podobnik Peter, Škofja Lo-

ka, Hafnerjevo naselje 34, vstop 10. 12.
1999, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sajevic Helena, Škofja Loka,
Hafnerjevo naselje 34, vstop 10. 12. 1999,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Podobnik Peter, imenovan 10. 12.
1999, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Sajevic Helena, imenovana 10. 12.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 2000:
45210 Splošna gradbena dela; 45240 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 67130 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v

najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniš-
kimi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Oglaševanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-3814
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02412 z dne 6. 1. 2000 pri
subjektu vpisa OŠLAJ DESIGN, oblikova-
nje in proizvodnja, Kranj, d.o.o., sedež:
PC Planina 3, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03094/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, osnovnega kapitala, poslovnega
deleža družbenice, dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5588812
Firma: OŠLAJ DESIGN, oblikovanje in

druge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: OŠLAJ DESIGN d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Šorlijeva ulica 17
Osnovni kapital: 4,584.000 SIT
Ustanoviteljica: Ošlaj Janja, Kranj, Zoi-

sova ulica 17, vstop 10. 1. 2000, vložek
4,584.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 2000:
22110 Izdajanje knjig; 22150 Drugo založ-
ništvo; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 74400 Oglaševanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje.

Rg-3815
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 2000/00084 z dne 10. 1. 2000 pri
subjektu vpisa POGREBNIK, pogrebne
storitve Dvorje, d.o.o., sedež: Dvorje 13,
4207 Cerklje, pod vložno št. 1/01339/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika, vložka družbenika, za-
stopnika, dejavnosti in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5399807
Ustanoviteljica: Jerič Kristina, izstop

10. 3. 1997; Jerič Franc, Cerklje, Dvorje
13, vstop 4. 5. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jerič Kristina, razrešena 10. 3.
1997; direktor Jerič Franc, imenovan
10. 3. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 2000:
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,

čistilnih in polirnih sredstev; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 93030 Pogrebna dejavnost.

Rg-3816
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02225 z dne 5. 1. 2000 pri
subjektu vpisa PLINČEK, distribucija in
servis Hotemaže, d.o.o., sedež: Hotema-
že 45, 4205 Preddvor, pod vložno št.
1/02660/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v komanditno druž-
bo, spremembo firme in skrajšane firme,
naslova in odgovornosti družbenika, dejav-
nosti in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5533180
Firma: PLINČEK – NAGLIČ, distribuci-

ja in servis k.d.
Skrajšana firma: PLINČEK – NAGLIČ,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Jehart Tomaž, Kranj, Tuga

Vidmarja 12, vstop 21. 10. 1991, vložek
4.000 SIT, odgovornost:ne odgovarja; Na-
glič Stanislava, Preddvor, Hotemaže 45, iz-
stop iz d.o.o. in vstop v k.d. 10. 1. 1999,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 2000:
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52484 Trgovina na drobno s ku-
rivom; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Z vpisom preoblikovanja družbe je raz-
veljavljen sklep Srg 1356/99 z dne 29. 9.
1999 o začetku postopka izbrisa družbe iz
sodnega registra.

Rg-3819
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 2000/00143 z dne 26. 1. 2000 pri
subjektu vpisa GENERALNO PREDSTAV-
NIŠTVO LUFTHANSE CARGO AIRLINES
GmbH, sedež: Zgornji Brnik 130a, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/05352/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
imena podružnice in sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5886830
Firma: GENERALNO PREDSTAVNIŠ-

TVO LUFTHANSE CARGO AG
Sedež: 4210 Brnik, Zgornji Brnik

130a.

Rg-3820
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02425 z dne 25. 1. 2000 pri
subjektu vpisa ISKRAEMECO, merjenje in
upravljanje energije, d.d., sedež: Savska
Loka 4, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01288/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
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Matična št.: 5045193
Člani nadzornega sveta: Gašperlin Mar-

jan, izstop 22. 12. 1999 in Mencinger Dra-
go, vstop 22. 12. 1999.

Rg-3821
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 2000/00088 z dne 25. 1. 2000
pod št. vložka 1/06546/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1490648
Firma: KIKA, proizvodnja, storitve in

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

govornostjo
Sedež: 4260 Bled, Ljubljanska

cesta 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bele Darko, Komenda, Križ

28a, vstop 6. 1. 2000, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bele Darko, imenovan 6. 1. 2000,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 2000:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1542
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1582 Proi-
zvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1583 Proi-
zvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kaka-
va, čokolade in sladkornih izdelkov; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Proi-
zvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pi-
jač; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 2852 Splošna mehanična de-
la; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 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;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 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; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 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 me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, 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 toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-

stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč; 5522 Dejavnost kampov; 55231 De-
javnost otroških letovišč, počitniških in sin-
dikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte; 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; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 De-
javnost holdingov; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
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tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7482
Pakiranje; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-3822
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02204 z dne 25. 1. 2000 pri
subjektu vpisa GORENJSKA BORZNO
POSREDNIŠKA DRUŽBA, d.d., Kranj, se-
dež: Koroška c. 33, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/05887/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5943086
Sprememba statuta z dne 4. 11. 1999.

Rg-3824
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02289 z dne 21. 1. 2000 pri
subjektu vpisa JAVNO VODNOGO-
SPODARSKO PODJETJE KRANJ, d.d., se-
dež: Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/00050/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa za-
stopnika in nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5142393
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bre-

zar Vinko, Tržič, Kranjska 45, razrešen
18. 10. 1999 kot član začasne uprave in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Članici nadzornega sveta: Korenjak Mir-
jana in Rogelj Miroslav, izstop 6. 10. 1999,
ter Jeraj Tatjana in Mlakar Jana, vstop
6. 10. 1999.

Rg-3825
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02099 z dne 21. 1. 2000 pri
subjektu vpisa TRIFIX, tovarna pritrjeval-
ne tehnike, d.d., Tržič, sedež: C. na Loko
2, 4290 Tržič, pod vložno št. 1/00363/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5003296
Član nadzornega sveta: Laibacher Ja-

nez, izstop 21. 9. 1999; ter Drinovec Biser-
ka, vstop 21. 9. 1999.

Rg-3826
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02176 z dne 21. 1. 2000 pri
subjektu vpisa HIP GORENJSKA, hotelsko
turistično podjetje Kranjska gora d.d.,
sedež: Borovška 95, 4280 Kranjska Go-
ra, pod vložno št. 1/00098/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5001382
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pem

Stanislav, razrešen 1. 11. 1999 kot zača-
sna uprava – direktor; Novak Marjana, Je-
senice, Cesta Cirila Tavčarja 9, imenovana
1. 11. 1999, kot v.d. direktorice zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-3830
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02368 z dne 4. 1. 2000 pod
št. vložka 1/06533/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1471201
Firma: REDEX, poslovno svetovanje,

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

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Partizan-

ska c. 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Balant Bojanka in Balant

Marjan, oba Škofja Loka, Partizanska c. 6,
vstopila 8. 10. 1999, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Balant Bojanka, imenovana 8. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev; Ba-
lant Marjan, imenovan 8. 10. 1999 kot po-
močnik direktorice zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 2000:
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74831 Prevajanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-3831
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02413 z dne 5. 1. 2000 pod
št. vložka 1/06534/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1488503
Firma: DENTAL SRPAK, družba za zo-

botehnične storitve k.d.
Skrajšana firma: DENTAL SRPAK k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4270 Jesenice, Bokalova 15
Ustanovitelja: Srpak Denis, Jesenice,

Bokalova 15, vstop 10. 10. 1999, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Srpak Bernarda, Jesenice, Bokalova 15,
vstop 10. 10. 1999, vložek 1.000 SIT, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Srpak Denis, imenovan 10. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 2000:
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51470 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52320 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60230
Drug kopenski potniški promet; 85141 Sa-
mostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 92623 Druge športne
dejavnosti; 93030 Pogrebna dejavnost.

Rg-4592
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/00460 z dne 2. 2. 2000 pri
subjektu vpisa BEGRAD, proizvodno tr-
govsko podjetje Kranj, d.o.o., sedež: Je-
šetova 33, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03947/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti, po-
večanje osnovnega kapitala in deleža druž-
benice iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5664381
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Sodnikar Martina,

Kranj, Ješetova 33, vstop 6. 10. 1992,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 2000:
14110 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 14120 Pridobivanje apnenca, sa-
dre in krede; 14210 Pridobivanje gramoza
in peska; 14220 Pridobivanje gline in kaoli-
na; 14300 Pridobivanje mineralov za kemij-
sko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih
gnojil; 14500 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 20300 Stavbno mizarstvo;
24110 Proizvodnja tehničnih plinov; 24120
Proizvodnja barvil in pigmentov; 24130 Proi-
zvodnja drugih anorganskih osnovnih kemi-
kalij; 24140 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 24150 Proizvodnja gno-
jil in dušikovih spojin; 24160 Proizvodnja
plastičnih mas v primarnih obliki; 24170
Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni
obliki; 24200 Proizvodnja razkužil, pestici-
dov in drugih agrokemičnih izdelkov; 24300
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 24620
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 24630
Proizvodnja eteričnih olj; 24640 Proizvod-
nja fotografskih kemikalij; 24660 Proizvod-
nja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 25210
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 25220 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 26260 Proizvodnja ognjevz-
držne keramike; 26300 Proizvodnja zidnih
in talnih keramičnih ploščic; 26400 Proi-
zvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 26510
Proizvodnja cementa; 26520 Proizvodnja
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apna; 26530 Proizvodnja mavca; 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 26620 betonske mešanice; 26630
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
26640 Proizvodnja malte; 26650 Proizvod-
nja izdelkov iz vlaknatega cementa; 26660
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 26700 Obdelava naravnega
kamna; 26810 Proizvodnja brusilnih sred-
stev; 28620 Proizvodnja drugega orodja;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-

kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-

na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turi-
stičnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60220 Dejav-
nost taksistov; 6023 Drug kopenski potniš-
ki promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74400 Oglaševanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-4593
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02205 z dne 7. 2. 2000 pri
subjektu vpisa PAN ELEKTRONIK, inženi-
ring za alarmne sisteme, Naklo, d.o.o.,
sedež: Gorenjska cesta 39, 4202 Naklo,
pod vložno št. 1/00401/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča skrajšano firmo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5288878
Skrajšana firma: PAN ELEKTRONIK

d.o.o.

Rg-4597

Okrožno sodišče Kranju je s sklepom
Srg št. 1999/02370 z dne 2. 2. 2000 pri
subjektu vpisa TPJ, proizvodnja in proda-
ja tehničnih plinov, d.o.o., Jesenice, C.
1. maja 42, sedež: C. 1. maja 42, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/04583/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika in poslovnega deleža s temi-
le podatki:
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Matična št.: 5858054
Ustanovitelj: SIMST, S.P.A., izstop 6.

12. 1999; SOL, S.P.A., MONZA, Monza,
Italija, Piazza diaz 1, vstop 15. 11. 1993,
vložek 406,100.581 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-4601
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02382 z dne 2. 2. 2000 pri
subjektu vpisa TECHNOPLAST, predela-
va plastike in izdelava orodij, d.o.o.,
Bled, sedež: Za potokom 7b, 4260 Bled,
pod vložno št. 1/01371/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5401992
Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 2000:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega 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; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v pri-
marnih obliki; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proi-
zvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja druge-
ga orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2951 Proi-
zvodnja metalurških strojev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proi-
zvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118  Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;

5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci, 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 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
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 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; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-

pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov.

Rg-4604
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02361 z dne 3. 2. 2000 pri
subjektu vpisa TERMOPOL, predelava pla-
stičnih mas d.d., Sovodenj, sedež: Ko-
privnik 50, 4225 Sovodenj, pod vložno
št. 1/00213/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5158010
Člani nadzornega sveta: Eržen Bernar-

da, izstop 17. 6. 1999 in Jelovčan Bernar-
da, vstop 17. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 2000:
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proi-
zvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s
kovino; 28512 Druga površinska in toplot-
na obdelava kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proi-
zvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
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nih posod; 2872 Proizvodnja lahke kovin-
ske embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proi-
zvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi 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; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri proda-
ji 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 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; 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 pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165

Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;

73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju medici-
ne; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikal-
no, geokemično in drugo opazovanje, meri-
tve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-4608
Okrožno sodišče Kranju je s sklepom

Srg št. 2000/00311 z dne 4. 2. 2000 pri
subjektu vpisa LEPENKA TRŽIČ, podjetje
za proizvodnjo in predelavo papirjev in
lepenke, d.d., sedež: Slap 8, 4290 Tržič,
pod vložno št. 1/01236/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča popravo spremembe
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5039908
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-

čajni upravitelj Ulčar Mitja, Kranj, Maistrov
trg 7, imenovan 25. 4. 1995; direktor Re-
zar Peter, razrešen 17. 12. 1999.

KRŠKO

Rg-1926
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 1999/00640 z dne 7. 1. 2000 pri
subjektu vpisa KONFEKCIJA JUTRANJKA,
Sevnica d.d., sedež: Radna 3, 8290 Sev-
nica, pod vložno št. 1/00137/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5037301
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Končina Miroslav, razrešen 24. 9.
1999 kot uprava družbe; zastopnik Dermol
Valerij, Litija, Brodarska 12, imenovan
22. 0. 1999, zastopa družbo brez omejitev
kot uprava družbe.

Rg-1928
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 1999/00692 z dne 11. 1. 2000 pri
subjektu vpisa KONFEKCIJA JUTRANJKA
Sevnica d.d., sedež: Radna 3, 8290 Sev-
nica, pod vložno št. 1/00137/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5037301
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Dermol Valerij, razrešen 8. 2. 1999
kot uprava družbe; zastopnica Marčič Zden-
ka, Maribor, Dogoška cesta 86, imenovana
8. 2. 1999, zastopa družbo brez omejitev,
kot uprava družbe.

Rg-2652
Okrožno sodišče v Krškem je s skle-

pom Srg št. 2000/00004 z dne 17. 1.
2000 pri subjektu vpisa NIKA, družba za
upravljanje s skladi d.d., Brežice, se-
dež: Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice,
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pod vložno št. 1/03056/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5739292
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žibret Branko, razrešen 22. 2. 1999;
direktor Šušterič Brankio, Brežice, Buko-
šek 10, imenovan 22. 2. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-2889
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 1999/00594 z dne 2. 2. 2000 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DR. MI-
HAJLA ROSTOHARJA KRŠKO, sedež: Ce-
sta 4. julija 33, 8270 Krško, pod vložno
št. 1/00155/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5083290
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Božič Hilda, razrešena 31. 8.
1999 kot ravnateljica zavoda; ravnatelj Ro-
mih Andrej, Krško, Tomšičeva 7, imenovan
1. 9. 1999, zastopa zavod brez omejitev.

Rg-2893
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 2000/00327 z dne 27. 1. 2000
pod št. vložka 1/04044/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1488970
Firma: ŠILIPETAR & CO., trgovina in

posredništvo d.n.o., Brežice
Skrajšana firma: ŠILIPETAR & Co.,

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

odgovornostjo
Sedež: 8250 Brežice Čolnarska

pot 18
Ustanovitelja: Šilipetar Zoran in Šilipetar

Gabrijela, oba Zagreb – R Hrvaška, Krapin-
ska 58, vstopila 18. . 2000, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Šilipetar Zoran imenovan 18. 1.
2000, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Šilipetar Gabrijela, imenovana 18.
1. 2000, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 2000:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-2896
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 2000/00340 z dne 2. 2. 2000 pri
subjektu vpisa TERME ČATEŽ, d.d., Čatež
ob Savi, sedež: Topliška c. 35, Čatež ob
Savi, 8251 Čatež ob Savi, pod vložno št.
1/00801/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5004896000
Člani nadzornega sveta: Stariha Mladen,

Avsec Dejan, Glogovšek Jože, Nagode De-

beljak Luča, Petan Bojan, Šoln Zoran in
Attems Johannes, vsi izstopili 16. 1. 2000;
Petan Olga, izstop 14. 1. 1997; Primožič
Samo, Pušnik Bogdan in Miklavc Tanja, iz-
stopili 16. 1. 2000; Avšič Bogovič Nataša,
izstop 2. 8. 1998 ter Stariha Mladen – pred-
sednik, vstop 16. 1. 2000; Petan Olga, na-
mestnica predsednika, vstop 14. 1. 1997;
Petan Bojan, Attems Johannes, Gaspari Mir-
jana, Kastelic Janko in Golobič Miroslav, vsi
vstopili 16. 1. 2000.

Rg-3742
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 1999/00596 z dne 7. 2. 2000 pri
subjektu vpisa KIN COMPUTERS, proi-
zvodnja, trgovina in storitve d.o.o., se-
dež: Naselje heroja Maroka 17, 8290
Sevnica, pod vložno št. 1/02326/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5611270
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Krošelj Kamil, razrešen 15. 8. 1999.

Rg-3743
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 1999/00667 z dne 9. 2. 2000 pri
subjektu vpisa TMS, podjetje za trgovino,
gostinstvo, proizvodnjo in servisiranje,
Brežice, d.o.o., sedež: Samova 8, 8250
Brežice, pod vložno št. 1/01370/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča skrajšano
firmo in spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5424852
Skrajšana firma: TMS Brežice d.o.o.
Dejavnost, izbrisana dne 9. 2. 2000:

55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah.

Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 2000:
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28522
Proizvodnja orodja za stroje; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih.

Rg-3744
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 1999/00195 z dne 7. 2. 2000 pri
subjektu vpisa TERMOGLAS, proizvodno,
trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., se-
dež: Dolenji Boštanj 62e, 8294 Boštanj,
pod vložno št. 1/02849/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:

Matična št.: 5708702
Sedež: 8294 Boštanj, Dolenji Boštanj,

54f.

Rg-3745
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 1999/00266 z dne 7. 2. 2000 pri
subjektu vpisa NOVOLES – BOR, mize in
leseni polproizvodi Krško d.o.o., sedež:
Cesta krških žrtev 133a, 8270 Krško,
pod vložno št. 1/01236/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5409942
Člani nadzornega sveta: Colner Drago,

Gole Grandovec Ada in Pirc Jože, izstopili
22. 7. 1999 ter Gole Grandovec Ada, pred-
sednica, Pirc Jože in Kordelc Igor, vstopili
22. 7. 1999.

LJUBLJANA

Rg-1047
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10674 z dne 1. 12. 1999 pri subjektu
vpisa GLOSA, poslovno svetovanje,
d.o.o., sedež: Streliška 12a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16129/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deleža,
zastopnikov ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5789168
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bregar Renata, izstop

7. 9. 1999; Bregar Jožef, Velika Loka,
Dolenja vas pri Čatežu 2, vstop 7. 9. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bregar Renata, razrešena 7. 9.
1999; direktor Bregar Jožef, imenovan
7. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1999:
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
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; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševa-
nje.

Rg-1048
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10675 z dne 9. 11. 1999 pri subjektu
vpisa CAP KOLOR, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., sedež: Tacenska 67,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31971/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev,
deleža in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1414496
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 11
Ustanovitelj: Škulj Branko, izstop 29. 9.

1999; COMMERCIALE ARREGHINI S.A.S.
DI ARREGHINI GIGLIOLA, & C, Portogrua-
ro (VE), Viale pordenone 80 CAP 30026,
vstop 13. 5. 1999, vložek 3,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Škulj Branko, razrešen 28. 7. 1999.
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Rg-1049
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10678 z dne 9. 11. 1999 pri subjektu
vpisa CENTERKONTURA, družba za sve-
tovanje, socialni razvoj, usposabljanje
in založništvo, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Bratovševa ploščad 38, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/28449/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5966698
Dejavnost, izbrisana dne 9. 11. 1999:

7440 Ekonomsko propagiranje; 8531 In-
stitucionalno socialno varstvo; 8532 Izvaja-
nje socialnovarstvenih programov in stori-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1999:
7440 Oglaševanje; 7450 Dejavnost agen-
cij za zaposlovanje in posredovanje delovne
sile; 74500 Dejavnost agencij za zaposlo-
vanje in posredovanje delovne sile; 8531
Socialno varstvo z nastanitvijo; 8532 So-
cialno varstvo brez nastanitve.

Rg-1056
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11367 z dne 26. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32532/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1468774
Firma: AGRONA, Trgovsko podjetje na

veliko in malo, d.o.o.
Skrajšana firma: AGRONA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Slovenska ce-

sta 96
Osnovni kapital: 8,000.000 SIT
Ustanovitelji: ABC TEHNOHIT d.o.o., Tr-

bovlje, Ulica prvega junija 1, vstop 25. 10.
1999, vložek 4,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Banjac Živko, Ljubljana, Pri-
štinska 14, vstop 25. 10. 1999, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bezjak Uroš, Senovo, Cesta Kozjanskega
odreda 16, vstop 25. 10. 1999, vložek
875.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Božičevič Ježovnik Milan, Ljubljana, Ulica
bratov Učakar 54, vstop 25. 10. 1999, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Krošelj Martin, Zdole, Zgornja Poha-
nica 4, vstop 25. 10. 1999, vložek
875.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Milovančev Nikola, Trbovlje, Kešeto-
vo 7, imenovan 25. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1999:
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 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.

Rg-1058
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11386 z dne 2. 12. 1999 pri subjektu
vpisa BOJ, kovinsko proizvodno in trgov-
sko podjetje d.o.o., sedež: Brnčičeva uli-
ca n.h., 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03209/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča nadomestni sklep Srg 4775/99,

uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, skrajšano firmo, spremembo sedeža,
zastopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5307694
Skrajšana firma: BOJ d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva uli-

ca 19d
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Barle Matjaž, Ljubljana, Tesovniko-
va ulica 53, imenovan 3. 11. 1999, zasto-
pa družbo kot pomočnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1999:
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5274 Druga
popravila, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah se začetek
postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 4775/99 z dne 15. 9.
1999, razveljavi.

Rg-1061
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10561 z dne 17. 11. 1999 pri subjektu
vpisa SOCIUS – Družba za svetovanje,
inženiring in založništvo, d.d., Ljubljana,
sedež: Tržaška 132, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10707/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo predsedni-
ka in namestnika predsednika nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5463211
Članici nadzornega sveta: Stanič Marija

– predsednica, vstop 27. 5. 1998; Kle-
menc Danica – namestnica predsednice,
vstop 24. 1. 1997.

Rg-1066
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10419 z dne 26. 11. 1999 pri subjektu
vpisa Kapitalski sklad-pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., sedež:
Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28739/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5986010
Osnovni kapital: 73.045,000.000 SIT
Sprememba statuta z dne 30. 8. 1999.

Rg-1067
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10315 z dne 26. 11. 1999 pri subjektu
vpisa KMEČKI GLAS, Časopisno založ-
niška družba, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Železna c. 14, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01169/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033314
Ustanovitelji: Zemljič Darja, izstop

20. 11. 1998; Truden Ana, Logar Romana,
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Košir Alenka, Goričanec Valent, Lokar Met-
ka, Zupan Ivanka, Bartol Ana, Dreu Savina,
Fertin Nada, Bombač Emil in Podobnik Ana,
vsi izstopili 19. 11. 1998; KMEČKI SKLAD
2, d.d., izstop 31. 7. 1998; PID KMEČKA
DRUŽBA, d.d., Ljubljana, Stegne 21, vstop
15. 11. 1995, vložek 34,780.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Finc Ana – pred-
sednica, Jerše Borut, Tominc Stane, Pucelj
Arandjelovič Marinka, Krašovec Zlata in Po-
čivavšek Franc, vsi izstopili 11. 5. 1999;
Počivavšek Franc – predsednik, Finc Ana –
namestnica predsednika, Deželak Lojze,
Rudolf Ivan, Krašovec Zlata in Tominc Stan-
ko, vsi vstopili 11. 5. 1999.

Rg-1069
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03919 z dne 30. 11. 1999 pri subjektu
vpisa METALKA TRADING, Trgovsko pod-
jetje d.o.o. Ljubljana, sedež: Dalmatino-
va ulica 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02355/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov s temile
podatki:

Matična št.: 5242916
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj d.d., izstop 3. 6. 1997; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, d.d., izstop 11., 2. 1998; Slovenski
odškodninski sklad, izstop 11. 12. 1998;
Kodre Marij, Ljubljana, Štihova 16, vstop
11. 9. 1996, vložek 22,855.000 SIT, Ško-
rc Vlasta, izstop 31. 5. 1999; Danieli Bre-
da, izstop 23. 3. 1999; Kodre Nevenka,
izstop 19. 3. 1999; Sedeu Nadica, izstop
31. 5. 1999; Jančar Mojca, izstop 16. 3.
1999; Rus Helena, izstop 18. 3. 1999;
Valentič Edi, izstop 18. 5. 1999; Hostnik
Marija, izstop 30. 3. 1999; Troha Janja,
izstop 26. 3. 1999; Tomšič Cvetanka, iz-
stop 30. 3. 1999; Dolinšek Milojka, izstop
24. 3. 1999; Rus Vlasta, izstop 18. 3.
1999, Jurčič Božidar, izstop 8. 4. 1999;
Hofbrauer Erik, izstop 20. 4. 1999; Sušnik
Silva, izstop 13. 4. 1999; Pavčič Branka,
izstop 31. 3. 1999; Šišič Bora, izstop 13.
4. 1999; Bervar Marta, izstop 2. 4. 1999;
Jerebič Vida, izstop 18. 3. 1999; Zalar Ja-
nez, izstop 9. 7. 1995; Šrekl Ivan, izstop 7.
5. 1999; Kodre Igor, izstop 19. 3. 1999;
Brezovar Vojka, izstop 7. 4. 1999; Brezo-
var Borut, izstop 7. 4. 1999; Rus Terezija,
izstop 18. 3. 1999; Perkavac Dean, izstop
28. 4. 1999; Rus Hildegarda, izstop 18. 3.
1999; NIKA PID 2 d.d., Brežice, Trg izg-
nancev 1a, vstop 3. 6. 1997, vložek
8,340.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Mramor Jolanda, Rakek, Stara cesta
12a, vstop 11. 9. 1996, vložek 935.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-1076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10418 z dne 30. 11. 1999 pri subjektu
vpisa DELNIČAR, Združenje za stike z
vlagatelji, gospodarsko interesno zdru-
ženje, sedež: Kolodvorska 7, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27894/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5944864
Ustanovitelj: Gospodarsko interesno

združenje nepremičninskih podjetij, Ljublja-
na, Kolodvorska 7, vstop 22. 4. 1999, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Rg-1083
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02068 z dne 29. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa KORONA, inženiring d.d., se-
dež: Vojkova 63, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01989/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča sklep o povečanju os-
novnega kapitala, spremembo dejavnosti,
članov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5278996
Člani nadzornega sveta: Kukovič Ivan-

Valentin, izstop 13. 10. 1998; Jan Urban,
izstop 22. 2. 1999; Strmčnik Boštjan, iz-
stop 26. 2. 1999; Al Turki Saleh A., vstop
26. 3. 1999; Hagleitner Siegfried, vstop
26. 3. 1999; Strmčnik Boštjan, vstop 26.
2. 1999; Hammad Mohamed W., vstop 26.
3. 1999 in Deželak Jnako, vstop 26. 3.
1999.

Dejavnost, izbrisana dne 29. 11.
1999: 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami.

Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1999:
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami.

Vpiše se sklep skupščine o povečanju
osnovnega kapitala z vložki z dne 26. 3.
1999:

1. Osnovni kapital družbe KORONA in-
ženiring d.d. se poveča za 10,000.000 (de-
setmilijonov 00/100) SIT, tako da znaša
20,000.000 (dvajsetmilijonov 00/100) SIT.
Za povečanje se izda 1.000 (tisoč) navad-
nih delnic, ki se glasijo na ime, po nominalni
vrednosti 10.000 (desettisoč 00/100) SIT
na delnico in ob istem nominalnem znesku
dajejo njihovim imetnikom enake pravice kot
do sedaj izdane delnice.

2. Povečanje se izvede z novimi denar-
nimi vložki po 110.000 (stodesettisoč
00/100) SIT na delnico (emisijska vred-
nost), v skupnem znesku 110,000.000 (sto-
desetmilijonov 00/100) SIT, ki jih v celoti
vplača strateški partner – podjetje Namma
International for Trading and Industry Ltd.,
P.O.Box 9587, Jeddah – 21324, Saudi
Arabia, ki se zaveže, da bo odkupil celotno
izdajo.

3. V skladu s 3. (tri). odstavkom 313.
(tristotrinajst) člena zakona o gospodarskih
družbah, se v celoti izključi prednostna pra-
vica dosedanjih delničarjev, do vpisa novih
delnic.

4. Delnice se morajo vpisati najkasneje v
roku enega meseca po sprejetju tega skle-
pa, vplačati pa na žiro račun družbe v celoti
pred vpisom povečanja osnovnega kapitala
v sodni register in to najkasneje v roku sed-
mih mesecev po sprejetju tega sklepa in
sicer v treh delnih vplačilih.

V primeru vplačilne zamude pri prvih
dveh delnih vplačilih, tečejo od nevplačanih
zneskov zakonite zamudne obresti, od dos-
pelosti do vplačila.

Če v roku sedmih mesecev ne bodo vpi-
sane in vplačane vse nove delnice, se po-
večanje osnovnega kapitala ne izvede, us-
kladitev statuta s tem sklepom pa ne velja.
Vpisniku bodo vrnjena delna vplačila najka-
sneje v roku 30 (trideset) dni po izteku konč-
nega roka za vpis in plačilo, družba pa ima
pravico do odškodnine.

Sprememba statua z dne 26. 3. 1999.

Rg-1084
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02817 z dne 15. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa MREŽA TRADING, trgovanje
z gradbenim materialom, d.o.o., Dom-
žale, Krakovska 4b, sedež: Krakovska
4b, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/25962/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala, za-
stopnika, dejavnosti ter člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5887143
Firma: MREŽA TRADING, trgovina,

proizvodnja, inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: MREŽA TRADING

d.o.o.
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Brn-

čičeva ulica 25
Osnovni kapital: 96,496.900 SIT
Ustanovitelji. SAM, podjetje za komer-

cialni inženiring, d.o.o., Domžale, Krakov-
ska 4b, vstop 27. 12. 1994, vložek
22,194.287 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; KEROS, podjetje za proizvodnjo ce-
mentnih izdelkov in trgovino, d.o.o., Rogaš-
ka Slatina, Sotelska 8, vstop 27. 12. 1994,
vložek 9,649.690 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; PCK, trgovska dejavnost na veliko
in malo ter gostinstvo in ostale usluge,
d.o.o., Novo mesto, Srebrniče 1, vstop
27. 12. 1994, vložek 7,719.752 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; DOM TRADE, tr-
govsko podjetje, d.o.o., Žabnica, Žabnica
6, vstop 27. 12. 1994, vložek 9,649.690
SIT, odgovornost: ne odgovaja; SBS
TRGOVINA, podjetje za zunanjo in notranjo
trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Dolenjska c. 325, vstop 27. 12.
1994, vložek 11,579.628 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; MFM INTARZIJA, pod-
jetje za izdelavo lesenih izdelkov, notranjo,
zunanjo trgovino, konsignacijo, ... d.o.o.,
Prestranek, Motenja vas 9, vstop 27. 12.
1994, vložek 5,789.814 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; OBNOVA d.o.o., Ljubljana,
Škofova 7, vstop 26. 3. 1997, vložek
9,649.690 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; BRAMES d.o.o., Podbočje, Malo Mra-
ševo 7, vstop 19. 1. 1999, vložek 964.969
SIT, odgovornost: ne odgovarja; MB-GRAD-
NJA d.o.o., Maribor, Šentiljska cesta 49, vs-
top 19. 1. 1999, vložek 2,894.907 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; TRGOVINA
HAUPTMAN ZDENKA s.p., Voličina, Selca
74, vstop 19. 1. 1999, vložek 3,859.876
SIT, odgovornost: ne odgovarja; MERX-
GRAD d.o.o., Ljubljana-Polje, Spodnja Be-
snica 2, vstop 19. 1. 1999, vložek
3,859.876 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
TILIA d.o.o., Križevci pri Ljutomeru, Buče-
čovci 8, vstop 19. 1. 1999, vložek
3,859.876 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
POLJE d.o.o., Buče, Polje ob Sotli 8, vstop
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19. 1. 1999, vložek 964.969 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; VEGA d.o.o., Cankova,
Skakovci 15, vstop 19. 1. 1999, vložek
3,859.876 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Malneršič Franc, razrešen 19. 1.
1999; direktor Krese Jože, razrešen 19. 1.
1999; direktor Krašovec Erih, razrešen 19.
1. 1999; direktor Hafner Marko, razrešen
19. 1. 1999; direktor Slanc Alojz, razrešen
19. 1. 1999.

Člani nadzornega sveta: Slanc Alojz, Kra-
šovec Erih, Hafner Marko, Krese Jože,
Mahkovec Silvija, Hauptman Zdenka, Kun-
tarič Stanislav, vsi vstopili 19. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1999:
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5522 Dejavnost kampov; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-1086
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03376 z dne 4. 11. 1999 pri subjektu
vpisa ZMAJČKOV BUTIK, proizvodnja pe-
civa in slaščic, d.d., sedež: Koprska 100,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02765/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5071429
Osnovni kapital: 110,280.000 SIT
Sprememba statuta z dne 3. 5. 1999.

Rg-1088
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03755 z dne 17. 11. 1999 pri subjektu
vpisa REGIONALNI CENTER ZA RAZVOJ,
d.o.o., sedež: Cesta zmage 35b, 1410
Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/28771/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5980968
Osnovni kapital: 15,500.000 SIT
Ustanovitelji: Garantini Tomo, Zagorje,

Fakinova 6, vstop 29. 3. 1999, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Trbov-
lje, Ob železnici 27, vstop 29. 3. 1999,
vložek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Mehanika Trbovlje, Trbovlje, Trg
revolucije 23, vstop 29. 3. 1999, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-

ja; Zavarovalnica Triglav d.d., Območna
enota Trbovlje, Cesta oktobrske revolucije
14, vstop 29. 3. 1999, vložek 1,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rudnik Tr-
bovlje – Hrastnik d.o.o., Trbovlje, Trg revo-
lucije 12, vstop 29. 3. 1999, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Spekter d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 7,
vstop 29. 3. 1999, vložek 1,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2215 Drugo založništvo; 7011 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 73103 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju kmetijstva in sorod-
nih dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 74110 Pravno svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74831 Prevajanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.110 Pravno
svetovanje, družba opravlja samo pripravo
pravnih dokumentov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 3. 1999.

Rg-1089
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03837 z dne 4. 11. 1999 pri subjektu
vpisa BELINKA HOLDING, d.d., sedež: Za-
savska cesta 95, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00007/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5042003
Član nadzornega sveta: Gregorič Janez,

vstop 30. 6. 1999.

Rg-1093
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04116 z dne 25. 11. 1999 pri subjektu
vpisa ITEO, svetovalni institut d.d., an-
gleški prevod firme: ITEO, Management
Consulting Institute, sedež: Kotnikova
28, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00379/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
dejavnosti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5051541
Osnovni kapital: 159,015.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1999:

70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7411 Pravno sve-
tovanje.

Pri dejavnosti pod šifro “74.11 Pravno
svetovanje”, družba opravlja samo pripravo
pravnih dokumentov.

Sprememba statuta z dne 9. 7. 1999.

Rg-1094
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04152 z dne 30. 11. 1999 pri subjektu
vpisa INTARA DZU, družba za upravlja-
nje investicijskih skladov, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Železna cesta 18, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24024/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5781159
Ustnaovitelj: ECUM RRF Revidiranje, ra-

čunovodstvo, finance d.o.o., Ljubljana, iz-
stop 9. 7. 1999; BPD FIDA, d.o.o., Ljublja-
na, Tomšičeva 3, vstop 9. 7. 1999, vložek
4,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-1100
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09685 z dne 19. 11. 1999 pri subjektu
vpisa HOJA GALANTERIJA PODPEČ, proi-
zvodnja lesene galanterije d.d., sedež:
Podpeč 53, 1352 Preserje, pod vložno
št. 1/10981/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5459753
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Zupan Avgust, razrešen 31. 7. 1999
kot začasna uprava; direktor Škrbec Jože,
Preserje, Jezero 111, imenovan 31. 7.
1999.

Rg-1107
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09928 z dne 11. 11. 1999 pri subjektu
vpisa NOVAK METKA, finančno in raču-
novodske storitve, d.n.o., Ljubljana, se-
dež: Poljanska 95, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26344/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova sedeža, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala, dejavnosti ter preobliko-
vanje iz d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5893488
Firma: MENALGO, poslovne storitve

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Štihova 15
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Novak Mojca, izstop 31.

7. 1999; Novak Metka, Ljubljana, Štihova
15, izstop iz d.n.o. in vstop v d.o.o. 11. 11.
1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1999:
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje.

Rg-1108
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09929 z dne 14. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ELMA TT, Tovarna transformator-
jev Ljubljana, d.d., sedež: Cesta 24. juni-
ja 23, 1231 Ljubljana-Črnuče, pod vlož-
no št. 1/12231/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5488788
Sprememba statuta z dne 1. 9. 1999.

Rg-1111
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10116 z dne 4. 11. 1999 pri subjektu
vpisa LOTERIJA SLOVENIJE, delniška
družba, sedež: Trubarjeva ulica 79,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
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1/00841/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5022053
Člani nadzornega sveta: Sever Jaka, vs-

top 22. 7. 1999.

Rg-1112
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10169 z dne 11. 11. 1999 pri subjektu
vpisa PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA
d.o.o. za področje raziskovalne in infor-
mativne dejavnosti ter izdelavo predin-
vesticijskih in investicijskih programov,
Ljubljana, Kolodvorska 11, sedež: Ko-
lodvorska 11, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16451/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5674522
Člani nadzornega sveta: Rekar Marjan,

Hauptman Igor in Puš Iztok, izstopili 18. 12.
1998.

Rg-1113
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10186 z dne 19. 11. 1999 pri subjektu
vpisa KOMPAS MEJNI TURISTIČNI
SERVIS d.d., Podružnica Vrtojba, sedež:
Šempeter pri Gorici, 5290 Šempeter pri
Gorici, pod vložno št. 1/04418/05 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5004560011
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Luzar Franc, razrešen 1. 10. 1999
kot vodja podružnice; zastopnica Kastelic
Nataša, Nova Gorica, Ledine 2, imenovana
1. 10. 1999, zastopa kot vodja podružnice.

Rg-1115
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10192 z dne 11. 11. 1999 pri subjektu
vpisa BIRO ZLATOPER IN PARTNER
d.n.o., Vodenje poslovnih knjig in sveto-
vanje v gostinstvu, Zaloška 69, Ljublja-
na, sedež: Zaloška 69, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27680/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, na-
slova sedeža, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala, zastopnika, dejavnosti ter
preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5936837
Firma: BIRO ZLATOPER IN MATAJ, vo-

denje poslovnih knjig, d.o.o.
Skrajšana firma: BIRO ZLATOPER IN

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Breg 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Zlatoper Petra, izstop

15. 6. 1999; Jakovljevič Tina, izstop 11.
11. 1999; Jakovljevič Zlatoper Tina, Ljub-
ljana, Potrčeva ul. 16, vstop 11. 11.
1999, vložek 1,079.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Mataj Darja, Murska
Sobota, Vrtnarska ul. 4, vstop 15. 6.
1999, vložek 1,021.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Zlatoper Petra, razrešena 15. 6.
1999; direktorica Jakovljevič Zlatoper Tina,
imenovana 15. 6. 1999; zastopnica Mataj
Darja, imenovana 15. 6. 1999, zastopa
družbo kot namestnica direktorice.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1999:
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 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; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi.

Pri dejavnosti pod šifro “74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje”, družba opravlja vse,
razen revizijske dejavnosti.

Rg-1116
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10193 z dne 30. 11. 1999 pri subjektu
vpisa SLOVENSKE ŽELEZNICE d.d., se-
dež: Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/05370/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5142733
Član nadzornega sveta: Kmetič Slavko,

izstop 9. 9. 1999; Jakopič Roman, vstop 9.
9. 1999.

Rg-1122
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10689 z dne 8. 12. 1999 pri subjektu
vpisa EMONA GLOBTOUR, domači in
mednarodni turizem in dajanje avtomo-
bilov v najem, d.d., sedež: Štefanova
13a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04673/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, statuta in us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5004713
Sedež: 1000 Ljubljana, Baragova 5
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1999:

55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost di-
jaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.

Sprememba statuta z dne 9. 7. 1999.

Rg-1127
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11066 z dne 17. 11. 1999 pri subjektu
vpisa ITPP, Industrija termičnih apara-
tov, žičnih tkanin in plastike, d.d., sedež:
Opekarska 45, 1310 Ribnica, pod vlož-
no št. 1/00443/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034027
Člani nadzornega sveta: Laznik Andrej in

Lavrič Miran, izstopila 26. 10. 1999; Teka-
vec Franc-Leopold, Zajc Vinko – namest-
nik, Žgajnar Franc in Mazij Anton – namest-
nik, vstopili 26. 10. 1999.

Rg-1130
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11122 z dne 30. 11. 1999 pri subjektu
vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADE-
MIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN
TELEVIZIJO, sedež: Nazorjeva 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01566/02 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5085063005
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik Inkret Andrej, dr., razrešen 30. 9.
1999 kot dekan; zastopnik Mlakar Dušan,
razrešen 30. 9. 1999 kot prodekan; za-
stopnica Hočevar Marjeta, Ljubljana, Idrij-
ska 3, imenovana 1. 10. 1999, zastopa
akademijo kot dekanica; zastopnik Zupanič
Miran, Ptuj, Žgečeva 4, imenovan 1. 10.
1999, zastopa akademijo kot prodekan; za-
stopnik Peršak Anton, Trzin, Kidričeva 63,
imenovan 1. 10. 1999, zastopa akademijo
kot prodekan.

Rg-1131
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11175 z dne 30. 11. 1999 pri subjektu
vpisa TTN, Tovarna transportnih naprav,
d.d., sedež: Podskrajnik 17, 1380 Cerk-
nica, pod vložno št. 1/03606/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ti-
pa zastopnika in članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5143675
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pakiž Viktor, Rakek, Pod Srnjakom
19, razrešen 3. 12. 1998 in imenovan za
zastopnika, ki zastopa kot uprava – direk-
tor.

Člani nadzornega sveta: Kovačič Janez,
Modic Branko in Pakiž Viktor, vsi izstopili
27. 11. 1998; Žnidaršič Edvard, Pakiž Mi-
hael in Rajk Helena, vstopili 27. 11. 1998.

Rg-1132
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11279 z dne 30. 11. 1999 pri subjektu
vpisa ITPP, Industrija termičnih apara-
tov, žičnih tkanin in plastike, d.d., sedež:
Opekarska 45, 1310 Ribnica, pod vlož-
no št. 1/00443/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5034027
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kogej Miloš, razrešen 30. 10. 1999;
direktor Ferlin Mirko, Ribnica, Knafljev trg
6, imenovan 31. 10. 1999.

Rg-1133
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11381 z dne 13. 12. 1999 pri subjektu
vpisa SERPICO, Varnostna služba, d.o.o.
Ljubljana, Stegne 21, sedež: Stegne 21,
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1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09865/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, datuma in tipa
zastopnika, dejavnosti ter družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5437822
Firma: GROUP 4 SECURITAS, družba

za varovanje d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GROUP 4 SECURITAS

d.o.o.
Osnovni kapital: 26,252.695 SIT
Ustanovitelj: GROUP 4 SECURITAS

HOLDING (B) B.V., Prinsenvinkenpark 2,
2585HJ S-Gravenhage, vstop 29. 10.
1999, vložek 14,438.982 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zver Jože, Kamnik, Svetčeva pot 9,
razrešen 29. 10. 1999 in ponovno imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo kot glav-
ni direktor.

Dejavnost, izbrisana dne 13. 12. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-

vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1999:
74700 Čiščenje stavb.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 10. 1999.

Rg-1135
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11477 z dne 19. 11. 1999 pri subjektu

vpisa BANK AUSTRIA CREDITANASTALT
d.d. Ljubljana, sedež: Wolfova 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10521/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča popravni
sklep za Srg 9905/99, zaradi vpisa omeji-
tev zastopnika in vpisa zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5446546
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Jenicek Karel Jan, Ljubljana, Spod-
nje Gameljne 55, razrešen 2. 8. 1999 kot
strokovni zastopnik in imenovan za člana
uprave, ki veljavno zastopa banko le skup-
no s predsednikom uprave banke, drugim
članom uprave banke, prokuristom ali statu-
tarnim zastopnikom; predsednik uprave
Reitmeier Joachin, Saalfelden, Republika
Avstrija, Bachwinkl 48, imenovan 2. 8.
1999, veljavno zastopa banko le skupno z
drugim članom uprave banke, prokuristom
ali statutarnim zastopnikom.

Rg-1139
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13133 z dne 14. 12. 1999 pri subjektu
vpisa SERVICE D’INFORMATION CODE
DIPLOMATIQUE & CONSULARE Corp.
Ltd., podružnica Ljubljana, sedež: Dobru-
ša 16a, 1217 Vodice nad Ljubljano, pod
vložno št. 1/32307/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča popravni sklep Srg
2011/99 – zaradi firme, ustanovitelja in na-
slova zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1413856
Firma: SERVICE D’INFORMATION

CODE DIPLOMATIQUE & CONSULAIRE
Copr. Ltd., podružnica Ljubljana

Ustanovitelji: SERVICE
D’INFORMATION CODE DIPLOMATIQUE &
CONSULARE Corp. Ltd., 47 Mount Eagle
Green, Dublin, Leopardstown Heights, ime-
novan 26. 11. 1998; odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kušar Matjaž, Ljubljana, Rašiška 5,
imenovan 26. 11. 1998.

Rg-1141
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10906 z dne 25. 10. 1999 pri subjektu
vpisa TOPLAR, podjetje za trgovino, go-
stinstvo in storitvene dejavnosti, d.o.o.,
sedež: Zagradec 5, 1303 Zagradec, pod
vložno št. 1/17894/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča dopolnilni sklep za Srg
6573/94 – zaradi dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5629861
Dejavnost, vpisana dne 25. 10. 1999:

1571 Proizvodnja krmil; 1572 Proizvodnja
hrane za hišne živali; 5510 Dejavnost hote-
lov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
5522 Dejavnost kampov; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 5551 De-
javnost menz; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-1142
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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99/10733 z dne 19. 10. 1999 pri subjektu
vpisa KONRIS, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Tržaška 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07810/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča popravni sklep zoper
Srg 2111/98 – spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5402379
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rošić Ismet, razrešen 25. 3. 1998.

Rg-1144
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10596 z dne 13. 10. 1999 pri subjektu
vpisa MIKONA, Podjetje za gradbeništvo
in investicije, d.o.o., Ljubljana, Slomško-
va ulica 6, sedež: Slomškova ulica 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17114/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 3850/99 – za-
radi naslova ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5292140
Ustanovitelj: Draškovič Ignac, Ljubljana,

Herbersteinova ulica 14, vstop 4. 5. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-1145
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/ 10549 z dne 14. 10. 1999 pri subjek-
tu vpisa EXODUS, grafika, računalništvo
in trgovina, d.o.o., sedež: Ob železnici
18, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30604/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1278592
Sedež: 1356 Dobrova, Hruševo 88
Dejavnost, izbrisana dne 14. 10. 1999:

55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55210 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55510 Storitve menz.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1999:
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost
kampov; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55510 Dejavnost menz.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 10. 1999.

Rg-1147
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10447 z dne 29. 10. 1999 pri subjektu
vpisa BELA, inženiring – trženje – turi-
zem, d.o.o., Lepi pot 4, Ljubljana, sedež:
Lepi pot 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08675/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova se-
deža, ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnikov
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5419638
Firma: BELA, inženiring, trženje, go-

stinstvo, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Zadobrovška
cesta 76

Ustanovitelji: Benda Boris, izstop
29. 9. 1999; Benda Marko, Ljubljana, Za-
dobrovška cesta 76, vstop 29. 9. 1999,
vložek 1,672.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Benda Boris, razrešen 29. 9. 1999;
direktor Benda Marko, imenovan 29. 9.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 29. 10. 1999:
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 55210 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 55230 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 60220 Storitve taksistov; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing);
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 93030 Druge storitve za nego
telesa.

Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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; 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;

7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 29. 9. 1999.

Rg-1095
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04431 z dne 30. 11. 1999 pri subjektu
vpisa K E M S , podjetje za vzdrževanje
strojnih naprav in opreme, d.o.o., sedež:
Verovškova 64, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26277/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, zastopnika, dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5898765
Ustanovitelji: Bizjak Alojz, Ljubljana, Vod-

nikova cesta 251, vstop 29. 7. 1999, vlo-
žek 16,181.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, izstop 24. 3.
1999; Slovenski odškodninski sklad, izstop
24. 3. 1999; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d., izstop 19. 2. 1999; Gorc Bran-
ko, izstop 24. 3. 1999; Ilić Rafael, izstop
16. 4. 1999; Makše Barbara, izstop 17. 3.
1999; Podbršček Borut, izstop 26. 4.
1999; Sajovic Marija, izstop 17. 3. 1999;
Sarać Mile, izstop 17. 3. 1999; Sašek Bo-
gomir, izstop 29. 7. 1999; Vlah Slavko,
izstop 17. 3. 1999; Vugdalič Emira, izstop
16. 4. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sašek Bogomir, razrešen 29. 7.
1999 kot začasni direktor; direktor Bizjak
Alojz, imenovan 29. 7. 1999.

Dejavnost, izbrisana dne 30. 11. 1999:
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1999:
2872 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že.

Sprememba pogodbe z dne 29. 7.
1999.

Rg-1148
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10445 z dne 19. 10. 1999 pri subjektu
vpisa SRS, podjetje za trgovino in inženi-
ring, d.o.o., sedež: Pokljukarjeva 102,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30101/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 1243748
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Oblak Andreja, razrešena 24. 9.
1999; prokurist Gričar Franci, Ljubljana, Po-
kljukarjeva 102, razrešen 24. 9. 1999 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Šetina Emil, Ljub-
ljana, Dolenjska cesta 52, imenovan 24. 9.
1999.

Rg-1151
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10105 z dne 22. 10. 1999 pri subjektu
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vpisa ARGO, d.o.o., navtična oprema,
uvoz, izvoz, sedež: Horjul 79a, 1354 Hor-
jul, pod vložno št. 1/05530/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo us-
tanoviteljev, dejavnosti, družbene pogodbe
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5345952
Ustanovitelj: Čepon Janez, izstop 21. 9.

1999; ARGO d.o.o., navtiča oprema, uvoz,
izvoz, Horjul, Horjul 79a, vstop 21. 9. 1999,
vložek 3,353.700 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1999:
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proi-
zvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2666 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 28621 Proizvodnja ročnega
orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja lahke ko-
vinske embalaže; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega ma-
teriala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proi-
zvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na 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; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih

nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5274 Druga popravila, d.n.; 6110 Pomor-
ski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 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; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 9. 1999.

Rg-1158
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04047 z dne 15. 10. 1999 pri subjektu
vpisa SIKA, sistemi za lepljenje in tesne-
nje d.o.o., sedež: Celovška 492, 1210
Ljubljana-Šentvid, pod vložno št.
1/25719/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in akta o usta-
novitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5859883
Sedež: 1236 Trzin, Prevale 13
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

dne 15. 9. 1999.

Rg-1160
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03848 z dne 19. 10. 1999 pri subjektu
vpisa THEO FREY EAST AG, Normannen-
strasse 8, Bern, Švica, Podružnica Ljub-
ljana, sedež: Koseška 8, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/31631/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1380788
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Lisec Marjanka, razrešena 7. 7.
1999, kot vodja podružnice; zastopnik Bje-
gović Neven, Zagreb, Alagovićeva 19, raz-
rešen 7. 7. 1999 in imenovan za zastopni-
ka, ki zastopa kot vodja podružnice.

Rg-1163
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03329 z dne 4. 10. 1999 pri subjektu
vpisa MAGOLO d.o.o., družba za trgovi-
no in storitve, sedež: Kraška ulica 12,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19282/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, deležav, ustanoviteljev, dejavnosti,
zastopnikov, priimka in naslova ustanovite-
ljice ter zastopnice in spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5815274
Firma: MAGOLO, trženje, inženiring,

izobraževanje in informiranje o kako-
vostnem življenju, d.o.o., Firma v angleš.
jez.: MAGOLO, marketing, engineering,
education, ... inc.

Skrajšana firma: MAGOLO d.o.o.,
Skrajš. firma v angleškem jeziku: MAGOLO
inc.

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 132
Ustanovitelja: Logar-Stanič Viktorija,

Ljubljana, Kraška ulica 12, vstop 10. 4.
1992, vložek 2,611.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Stanič Gojko, Ljublja-
na, Kraška ulica 12, vstop 17. 2. 1999,
vložek 2,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Logar Viktorija, razrešena 17. 2.
1999; prokuristka Logar-Stanič Viktorija,
imenovana 17. 2. 1999; direktor Stanič Goj-
ko, imenovan 17. 2. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 4. 10. 1999:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2670 Obdelava naravnega kamna; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proi-
zvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
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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; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni 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, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi 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; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 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 de-
belo 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; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 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 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
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55100 Dejav-
nost hotelov in podobnih obratov; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost di-
jaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60220 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6030 Cevovodni transport; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 64110 De-
javnost javne pošte; 6420 Telekomunikaci-
je; 6521 Finančni zakup (leasing); 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in

opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih 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; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijs-
tva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
medicine; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost
holdingov; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9240 Deajvnost tiskov-
nih agencij; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93040 Druge
dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 2. 1999.

Rg-1168
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02512 z dne 1. 10. 1999 pri subjektu
vpisa CLEANCOM, podjetje za čiščenje
in vzdrževanje d.o.o., Ljubljana, sedež:
Zaloška 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11937/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5477999
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 45.
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Rg-1170
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02471 z dne 21. 10. 1999 pri subjektu
vpisa HI-TECH JAGER & STREHAR, elek-
trotehnika, inženiring, trgovina, servis,
zastopanje, d.o.o., sedež: Gorenjska ce-
sta 13, 1215 Medvode, pod vložno št.
1/30385/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 1273566
Firma: HI-TECH STREHAR, elektroteh-

nika, inženiring, trgovina, servis, zasto-
panje, d.o.o.

Skrajšana firma: HI-TECH STREHAR
d.o.o.

Ustanoviteljica: HIFI STEREO CENTER
JAGER, ELEKTROUNTERNEHMEN GE-
SELLSCHAFT, m.b.H., izstop 4. 2. 1999;
Šebenik Natalija, Ljubljana, Tržaška c. 266,
vstop 4. 2. 1999, vložek 900.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 4. 1999.

Rg-1182
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00914 z dne 27. 10. 1999 pri subjektu
vpisa REHAMED, podjetje za medicinsko
rehabilitacijo, d.o.o., Ljubljana, Majorja
Lavriča 12, sedež: Majorja Lavriča 12,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21397/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5718651
Ustanoviteljica: Petelinkar Andreja, Trzin,

Prešernova 34, vstop 1. 12. 1992, vložek
3,347.059,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zupančič Dušan, izstop 15. 12.
1998; Zajc Jana, izstop 15. 12. 1998; Av-
belj Jože, izstop 15. 12. 1998; Čelik Si-
mon, izstop 15. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1999;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7230 Obdelava
podatkov; 85122 Specialistična izvenbolni-
šnična zdravstvena dejavnost; 85141 Sa-
mostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne ob-
like zdravljenja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 2. 1999.

Rg-1184
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01177 z dne 17. 9. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32281/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1399365
Firma: C & G ELEKTROVOD d.o.o.,

družba za inženiring na področju elek-
troindustrije, Ljubljana

Skrajšana firma: C & G ELEKTROVOD,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Riharjeva 38
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: ELEKTROVOD BRATISLA-

VA, A.S., Bratislava, Slovaška, Čulenova 5,
vstop 27. 1. 1999, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; C & G, zasto-
panje, svetovanje in inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, Riharjeva 38, vstop 27. 1. 1999, vlo-
žek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gabrovšek Marko, Trzin, Kidričeva
31, imenovan 27. 1. 1999; prokurist Hreš-
ko Štefan, Bratislava, Hodalova 12, imeno-
van 27. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 17. 9. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih 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; 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; 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 gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 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 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; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7012 Tr-
govanje 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; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme 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; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 7460 – Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje – je dovolje-
no samo opravljanje varovanja.

Rg-1192
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02662 z dne 18. 10. 1999 pri subjektu
vpisa DIP CONSULTING, podjetje za eko-
nomske, organizacijske, računalniške in
tehnološke storitve ter finančni inženi-
ring d.o.o., sedež: Ul. Koroškega bat. 11,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09576/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
naslova sedeža, osnovnega kapitala, dele-
žev, dejavnosti, uskladitev dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5435188
Firma: DIP CONSULTING, podjetje za

trgovino, inženiring in druge storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: DIP CONSULTING
d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva uli-
ca 13

Osnovni kapital: 19,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pavlič Diana, Ljubljana,

Ul. Koroškega bat. 11, vstop 24. 10. 1990,
vložek 19,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
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Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1999:
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 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
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 gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 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; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov 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; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računalniš-
ke dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 12. 10. 1999.

Rg-1195
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02771 z dne 4. 10. 1999 pri subjektu
vpisa SMN MARKETING, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., IC Trzin, sedež: Dobrava 2a,
IC Trzin, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/12911/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
naslova sedeža, osnovnega kapitala, dele-
žev, dejavnosti, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5516480
Firma: SMN MARKETING, trgovsko

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SMN MARKETING,

d.o.o.
Sedež: 1234 Mengeš, Glavni trg 6
Osnovni kapital: 2,458.000 SIT
Ustanovitelja: Nešović Miodrag in Nešo-

vić Slavica, oba Mengeš, Slamnikarska 6,
vstopila 1. 7. 1991, vložila po 1,229.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1999:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na debe-
lo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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; 6024 Cestni tovorni promet; 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;
7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 5. 1999.

Rg-1198
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02773 z dne 8. 7. 1999 pri subjektu
vpisa MARAND, Inženiring, d.o.o., sedež:
Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02970/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, osnovnega kapitala, deležev, dejav-
nosti, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5307147
Osnovni kapital: 59,102.000 SIT
Ustanovitelji: Marčič Andrej, Celje, Ulica

Frankolovskih žrtev 27, vstop 23. 11. 1989,
vložek 15,366.520 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gornik Tomaž, Maribor, Ulica
bratov Lešnikov 4, vstop 5. 3. 1990, vložek
15,366.520 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Dolničar-Šaletić Zlatka, Ljubljana,
Grablovičeva ulica 26, vstop 17. 7. 1998,
vložek 591.020 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Gerbič Goran, Ljubljana, Ulica Ane
Ziherlove 14, vstop 17. 7. 1998, vložek
1,182.040 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Hadži Aleksander, Ljubljana, Teslova uli-
ca 21, vstop 17. 7. 1998, vložek 591.020
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovačec
Matjaž, Ljubljana, Celovška 122, vstop 17.
7. 1998, vložek 1,182.040 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Novak Drago, Dobrova,
Hruševo 100, vstop 17. 7. 1998, vložek
591.020 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Štante Nataša, Celje, Ob Koprivnici 40, vs-
top 17. 7. 1998, vložek 591.020 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Valek Danilo, Pe-
kre, Bezjakova 83, vstop 17. 7. 1998, vlo-
žek 591.020 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Žnidaršič Matjaž, Ljubljana,
Tesovnikova ulica 60, vstop 17. 7. 1998,
vložek 591.020 SIT, odgvornost: ne odgo-
varja; Žumer Lucija, Ljubljana, Teslova ulica
4, vstop 17. 7. 1998, vložek 591.020 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; MARAND, In-
ženiring d.o.o., Ljubljana, Cesta v Mestni
log 55, vstop 17. 7. 1998, vložek
21,867.740 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1999:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
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prodajaln; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1999:
5261 Trgovina na drobno po pošti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 5. 1999.

Rg-1200
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02982 z dne 24. 9. 1999 pri subjektu
vpisa SAMPS d.o.o., svetovanje, inženi-
ring, cenitve Trbovlje, Ulica 1. junija 19,
Trbovlje, sedež: Ulica 1. junija 19, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/19929/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, naslova sedeža,
osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti, us-
kladitev dejavnosti in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5675863
Firma: SAMPS, svetovanje, inženiring,

cenitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SAMPS d.o.o.
Sedež: 1420 Trbovlje, Ulica 1. juni-

ja 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Stošicki Slavko in Stošicki

Metka, oba Trbovlje, Leninov trg 2, vstopila
1. 10. 1992, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana dne 24. 9. 1999:
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1999:
7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 4. 1999.

Rg-1202
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02989 z dne 3. 8. 1999 pod št. vložka
1/32171/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420780
Firma: CARDIO MEDICAL, družba za

trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CARDIO MEDICAL,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov

Učakar 52

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Goričan Mojca, Ljubljana,

Ulica bratov Učakar 52, vstop 30. 6. 1999,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Jukić Tomislav, Ljubljana, Ulica
bratov Učakar 52, vstop 30. 6. 1999, vlo-
žek 2,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Goričan Mojca, imenovana 30. 6.
1999; zastopnik Jukić Tomislav, imenovan
30. 6. 1999, zastopa družbo kot pomočnik
direktorice.

Dejavnost, vpisana dne 3. 8. 1999:
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
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, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 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;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi

izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje.

Rg-1203
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02993 z dne 14. 7. 1999 pri subjektu
vpisa JESAEL, založniško podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 8,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30419/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, os-
novnega kapitala, deleža, uskladitev dejav-
nosti in spremembo akta o ustanovitvi druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5811023
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoško-

va 11
Osnovni kapital: 2,111.000 SIT
Ustanovitelj: Porekar Tomaž, Ljubljana,

Vrhovci, C. X/27, vstop 16. 3. 1998, vlo-
žek 2,111.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, izbrisana dne 14. 7. 1999:
74400 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1999:
74400 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 24. 6. 1999.

Rg-1204
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02997 z dne 6. 7. 1999 pri subjektu
vpisa SYPRA, d.o.o., Sistemi procesne av-
tomatizacije, Stegne 21, Ljubljana, se-
dež: Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06733/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5385466
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jere Miroslav, razrešen 7. 6. 1999;
direktor Kukovič Ivan Valentin, Ljubljana, V
Murglah 257, imenovan 7. 6. 1999.
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Rg-1209
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03038 z dne 14. 7. 1999 pri subjektu
vpisa SLOTIN, trgovina in posredovanje
z različnim blagom, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Štefančeva 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19193/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, dejavnosti, zastopnika in akta o ustano-
vitvi družbe s temile podakti:

Matična št.: 5633346
Ustanovitelj: Artač Matjaž, izstop 30. 4.

1999; Prinčič Matjaž, Ljubljana, Stanežiče
7e, vstop 30. 4. 1999, vložek 1,535.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Artač Matjaž, razrešen 30. 4. 1999;
direktor Prinčič Matjaž, imenovan 30. 4.
1999.

Dejavnost, izbrisana dne 14. 7. 1999:
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7415 Upravljanje
s holding družbami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1999:
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7415 Dejavnost holdin-
gov; 7440 Oglaševanje.

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

Rg-1223
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11203 z dne 29. 11. 1999 pri subjektu
vpisa PCX, Podružnica Maribor, Gospos-
vetska 29, Maribor, sedež: Gosposvet-
ska 29, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/13167/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in dejavnosti podružnice ter spremembo fir-
me in naslova sedeža ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5522277003
Firma: PCX COMPUTERS, računalniš-

ki inženiring, d.o.o., Podružnica Maribor
Skrajšana firma: PCX Computers

d.o.o., Podružnica Maribor
Ustanovitelj: PCX COMPUTERS, raču-

nalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana, Steg-
ne 15, vstop 11. 4. 1995, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Dejavnost, izbrisana dne 29. 11. 1999:
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1999:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-

kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov 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; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7440 Oglaševanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-1225
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04217 z dne 29. 11. 1999 pri subjektu
vpisa MIJAREX JANJA RUS & CO., pod-
jetje za opravljanje prometa blaga
d.n.o., Ljubljana, Podjunska 23a, sedež:
Podjunska 23a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03660/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5320259
Ustanovitelj: Boltar Miloš, izstop 8. 7.

1999; Boltar Gregor, Ljubljana, Podjunska
23a, vstop 8. 7. 1999, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Rg-1226
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04432 z dne 26. 11. 1999 pri subjektu
vpisa IR ELECTRONIC, distribucija elek-
tronskih komponent, d.o.o., sedež: Ziher-
lova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27055/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5924286
Ustanovitelji: Selan Martin, Brezovica pri

Ljubljani, Pot terencev 6, vstop 13. 11.
1995, vložek 1,800.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Razmovski Aleksander, Ljub-
ljana, Bežigrad 16, vstop 13. 11. 1995,
vložek 1,800.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; IR ELECTRONIC, d.o.o., izstop 28.
7. 1999; SILVERSTAR LTD SOCIETA’ ITA-
LIANA PER AZIONI, Milano, Viale Testi 280,
vstop 28. 7. 1999, vložek 5,400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Selan Martin, razrešen 28. 7. 1999
in imenovan za direktorja; zastopnik Raz-
movski Aleksander, razrešen 28. 7. 1999

kot pomočik direktorja; direktor Fanelli Ger-
mano, Milano, Viale Testi 280, imenovan
28. 7. 1999; direktor Pinelli Claudio, Mila-
no, Viale Testi 280, imenovan 28. 7. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 7. 1999.

Rg-1228
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11204 z dne 26. 11. 1999 pri subjektu
vpisa PCX, knjigovodske storitve in raču-
nalniški inženiring, d.o.o., Krivec 1, Ljub-
ljana, Podružnica Celje, Mariborska c.
63, 3000 Celje, sedež: Mariborska c.
63, 3000 Celje, pod vložno št.
1/13167/02 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in dejavnosti podružnice, ter spremembo
firme in naslova sedeža ustanovitelja s temi-
le podatki:

Matična št.: 5522277002
Firma: PCX COMPUTERS, računalniš-

ki inženiring, d.o.o., Podružnica Celje
Skrajšana firma: PCX Computers

d.o.o., Podružnica Celje
Ustanovitelj: PCX COMPUTERS, raču-

nalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana, Steg-
ne 15, vstop 19. 2. 1996, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1999:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov 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; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
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nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-1229
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11202 z dne 22. 11. 1999 pri subjektu
vpisa PCX MOBICOM, družba za prodajo
računalniške opreme in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 21,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29654/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti, zastopnikov in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1198955
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Jenko Janko in Jenko Ka-

rolina, oba Ljubljana, Krivec 1, vstopila 23.
12. 1998, vložila po 1,050.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vidmar Marko, razrešen 26. 10.
1999; direktor Jenko Janko, imenovan 26.
10. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1999:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7011 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;

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; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 10. 1999.

Rg-1232
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11127 z dne 22. 11. 1999 pri subjektu
vpisa DEMANT, inovacije, razvoj in proi-
zvodnja, d.o.o., Ljubljana, Savlje 80a, se-
deže: Savlje 8a, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02913/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, ustanoviteljev, zastopnikov, uskladi-
tev in spremembo dejavnosti ter spremem-
bo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5301793
Firma: DEMANT, inovacije, razvoj in

priozvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: DEMANT, d.o.o.
Ustanovitelj: Dečman Marjan, izstop

19. 10. 1999; Dečman Andrej, Ljubljana,
Savlje 80a, vstop 19. 10. 1999, vložek
2,158.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dečman Marjan, razrešen 19. 10.
1999; direktor Dečman Andrej, imenovan
19. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1999:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2753 Litje
lahkih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proi-
zvodnja drugega orodja; 2872 Proizvodnja
lahke kovinske embalaže; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3150 Proi-
zvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Proi-
zvodnja druge električne opreme, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proi-
zvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 3612 Proi-

zvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 10. 1999.

Rg-1237
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10557 z dne 17. 11. 1999 pri subjektu
vpisa ŽERJAV, podjetje za gradbeništvo
in inženiring, d.o.o., sedež: Ulica Malči
Beličeve 58, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22285/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5737125
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta dveh

cesarjev 172
Dejavnost, izbrisana dne 17. 11. 1999:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proi-
zvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
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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, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi 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; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 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
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina

na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 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 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1999:
61100 Pomorski promet; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 74700 Čiščenje stavb; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne 1.
10. 1999.

Rg-1239
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09935 z dne19. 11. 1999 pri subjektu
vpisa SINTER, proizvodnja in trgovina
Ljubljana d.o.o., sedež: Cesta v Mestni
log 100b, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04640/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, uskla-
ditev in spremembo dejavnosti ter spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5334926
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mest-

ni log 75
Dejavnost, izbrisana dne 19. 11. 1999:

744 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost vpisana dne 19. 11. 1999:

74400 Oglaševanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne

6. 9. 1999.

Rg-1240
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11107 z dne 19. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32515/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1470787
Firma: AQUA TEAM d.o.o. Podjetje za

proizvodnjo, storitve, inženiring, gostins-
tvo in trgovino, Valvazorjeva 23, Izlake

Skrajšana firma: AQUA TEAM d.o.o. Iz-
lake

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1411 Izlake, Valvazorjeva 23
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Osmanović Hase, Izlake,

Valvazorjeva 23, vstop 14. 10. 1999, vlo-
žek 2,079.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Osmanović Vesna, Izlake, Valvazorje-
va 23, vstop 14. 10. 1999, vložek 21.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Osmanović Hase, imenovan 14. 10.
1999; zastopnica Osmanović Vesna, ime-
novana 14. 10. 1999, zastopa družbo kot
namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1999:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proi-
zvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mine-
ralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vo-
de; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 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; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
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tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 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 tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, 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; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
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
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;

52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, 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 nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 De-
javnost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6030 Cevovodni transport; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7483 Tajniš-
ka dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne

dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9304 Druge dejavno-
sti za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-1241
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/ 11201 z dne 19. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa PCX COMPUTERS, računalniški
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Stegne 15,
sedež: Stegne 15, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13167/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, uskladitev in spremembo dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5522277
Firma: PCX COMPUTERS, računalniš-

ki inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: PCX COMPUTERS

d.o.o.
Dejavnost, izbrisana dne 19. 11. 1999:

6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1999:
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7011 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 10. 1999.

Rg-1242
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10320 z dne 19. 11. 1999 pri subjektu
vpisa DULBO, Zastopstvo, inženiring,
proizvodnja, d.o.o., Šlandrova 2, Ljub-
ljana-Črnuče, sedež: Šlandrova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20694/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, uskladitev in spremembo
dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5716241
Firma: DULBO, Zastopstvo, inženiring,

proizvodnja d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Špruha 14
Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1999:

2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
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gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 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;
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;
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 gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina 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; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 9. 1999.

Rg-1244
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11128 z dne 19. 11. 1999 pri subjektu
vpisa SWIM TELEKOM, telekomunikacij-
ski inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Blatnica 1, 1236 Trzin, pod vložno št.
1/31829/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, dejav-
nosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1399900
Ustanoviteljica: Šilar Mateja, izstop 28.

10. 1999; Ručman Vesna, Domžale, Niko-
la Tesla 6, vstop 15. 3. 1999, vložek
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1999:
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6420
Telekomunikacije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Oglaševanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 10. 1999.

Rg-1246
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

99/11090 z dne 17. 11. 1999 pri subjektu
vpisa SIEMENS, Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Dunajska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19077/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5622395
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hrvatič Janko, razrešen 1. 10. 1999
kot poslovodja; direktor Rajlić Tihomir, Ljub-
ljana, Glinškova ploščad 27, imenovan

1. 10. 1999.

Rg-1248
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10776 z dne 17. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa UNI KRISTAL, d.o.o., proi-
zvodnja kalcijevega karbonata, sedež:
Kašeljska 113, 1281 Kresnice, pod
vložno št. 1/27440/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5904382
Sedež: 1281 Kresnice, Kresnice 14.

Rg-2245
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10255 z dne 7. 12. 1999 pri subjektu
vpisa AVTO – KOČEVJE KOČEVJE, tu-
zemski in mednarodni cestni tovorni pro-
met, d.o.o., sedež: Kidričeva 6a, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/00438/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, dejavnosti in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5143756
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop 28. 9.
1992, vložek 255,400.035,30 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Dunajska 56, vstop 25. 9.
1998, vložek 20,525.353,70 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; enotni poslovni de-
lež upravičencev interne razdelitve po spi-
sku, ki je sestavni del pogodbe SV 607/98,
vložili 24,461.598,19 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo; AVTO – KOČEVJE KOČEVJE,
Tuzemski in mednarodni cestni tovorni pro-
met, d.o.o., Kočevje, Kidričeva 6a, vstop
16. 9. 1998, vložek 2,794.408,41 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1999:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 6022 Dejavnost taksistov;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6412 7011 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 6. 1999.

Rg-2246
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10629 z dne 7. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ELEKTRO KOVINSKA MONTAŽA,
OPREMA, SISTEMI d.o.o., Trbovlje, se-
dež: Šuštarjeva 42, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/13128/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
lja, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5511267
Ustanovitelj: Rudniki rjavega premoga

Slovenije, p.o., Trbovlje, izstop 5. 8. 1995;
Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trbovlje,
Trg revolucije 12, vstop 5. 8. 1995, vložek
16,515.694,60 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1999:
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin; 29220 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 29230 Proizvodnja hladil-
nih in prezračevalnih naprav, razen za gos-
podinjstva; 29240 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 31200
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 31500 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 31610
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 37100 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 37200 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 71100 Da-
janje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71320 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 6. 1999.

Rg-2248
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11523 z dne 13. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ADRIAPLIN, Podjetje za distribuci-
jo zemeljskega plina d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dunajska cesta 7, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25697/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, deležev, datuma poobla-
stila zastopnika, dejavnosti in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5865379
Osnovni kapital: 3.105,000.000 SIT
Ustanovitelji: SOCIETA’ ITALIANA PER

IL GAS (ITALGAS), Torino, Italija, Via XX Set-
tembre 41, vstop 8. 7. 1994, vlo-
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žek1.583,550.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; STEIRISCHE FERNGAS –
AKTIENGESELLSCHAFT (FERNGAS), Gra-
dec, Gaslaternenweg 4a, vstop 14. 2.
1995, vložek 1.179,900.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; GEOPLIN d.o.o.,
Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade 11,
vstop 8. 7. 1994, vložek 341,550.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cervetti Alberto, Sau Mauro, Torino,
Dei Mille 3, razrešen 12. 7. 1999 in ponov-
no imenovna za direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1999:
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 40300
Oskrba s paro in toplo vodo; 4100 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 90004
Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 10. 1999.

Rg-2249
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10760 z dne 13. 12. 1999 pri subjektu
vpisa DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
sedež: Mali trg 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01116/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5132088
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: član

uprave Štokovič Rudi Janko, razrešen 7. 7.
1999; član uprave Krek Franc, razrešen
7. 7. 1999.

Člani nadzornega sveta: Božnik Marjan,
Rejc Karmen in Glumac Zdenko, vsi izstopi-
li 2. 7. 1998; Petan Bojan, izstop 22. 9.
1998; Bešter Helena, Detiček Jurij in Maj-
cenovič Matija, vstopili 2. 7. 1998; Horvat
Peter, vstop 15. 9. 1997 ter Ratajec Mar-
jan, vstop 3. 9. 1998.

Rg-2253
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10627 z dne 15. 12. 1999 pri subjektu
vpisa AVTOHIŠA, trgovina in servis, d.d.,
Ljubljana, sedež: Vodovodna ulica 93,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27311/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5913152
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1998:

6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu
in pokojninskih skladih.

Rg-2255
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03033 z dne 16. 12. 1999 pri subjektu
vpisa KRONA, Podjetje za trgovino,

d.o.o., sedež: Čopova 8, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03756/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5315972
Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1999:

2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7140 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-2256
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13568 z dne 17. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32610/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.d. pooblaš-
čenke in odobreni kapital s temile podatki:

Matična št.: 1483315
Firma: SCT STROJEGRADNJA, druž-

ba pooblaščenka, d.d.
Skrajšana firma: SCT

STROJEGRADNJA-POOBLAŠČENKA,
d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: družba pooblaščenka
Sedež: 1000 Ljubljana, Kavčičeva 66
Osnovni kapital: 77,079.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovitelji po seznamu,

vstopili 6. 12. 1999, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pečnik Franc-Viktor, Ljubljana, Ulica
Iga Grudna 11, imenovan 6. 12. 1999, za-
stopa družbo pooblaščenko brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kuhelj Marta –
predsednica, Kogoj Franci – namestnik
predsednice in Ferdin Bogomir, vstopili 6.
12. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1999:
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6521
Finančni zakup (leasing); 7011 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;

7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 De-
javnost holdingov; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440 Og-
laševanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 34.
členu statuta z dne 6. 12. 1999, da se
osnovni kapital lahko poveča za polovico z
izdajo novih delnic za vložke (odobreni ka-
pital). Uprava lahko izključi prednostno pra-
vico do prevzema novih delnic obstoječih
delničarjev. Uprava lahko sklepa o izdaji del-
nic na podlagi odobrenega kapitala in izklju-
čitvi prednostne pravice le s soglasjem nad-
zornega sveta.

Rg-2257
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11444 z dne 17. 12. 1999 pri subjektu
vpisa GIMNAZIJA MOSTE p.o., sedež: Za-
loška c. 49, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00082/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5084318
Firma: GIMNAZIJA MOSTE, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod.

Rg-2259
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10608 z dne 17. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa VALKARTON, Potiskana em-
balaža, družba za proizvodnjo potiska-
ne embalaže, d.o.o., sedež: Letališka
cesta 32, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01900/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5269962
Sedež: 1381 Rakek, Partizanska 7.

Rg-2260
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10149 z dne 17. 12. 1999 pri subjektu
vpisa VEGA, Proizvodnja optičnih naprav,
d.d., Ljubljana, sedež: Stegne 13a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07545/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in statuta s temile
podatki:
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Matična št.: 5045088
Osnovni kapital: 995,826.000 SIT
Sprememba statuta z dne 15. 9. 1999.

Rg-2261
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10465 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa GOSTINSKO PODJETJE TROJANE
d.d., sedež: Trojane 11, 1222 Trojane,
pod vložno št. 1/00624/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5000351
Člani nadzornega sveta: Majdič Janez,

izstop 23. 6. 1999; Pirnat Vinko, vstop
23. 6. 1999.

Rg-2263
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10421 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa SOPIC, inženiring, finančne stori-
tve in gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29028/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1191551
Dejavnost, izbrisana dne 20. 12.

1999: 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami.

Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1999:
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 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; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 70110 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 9. 1999.

Rg-2264
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10318 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa IMP PROMONT – MONTAŽA, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pot k sejmišču 30,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18311/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov s temile
podatki:

Matična št.: 5607167
Ustanovitelj: IMP PROMONT d.o.o., iz-

stop 10. 8. 1999; IMP PROMONT –
MONTAŽA d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Pot k
sejmišču 30, vstop 10. 8. 1999, vložek
34,544.702 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-2265
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12993 z dne 21. 12. 1999 pri subjektu
vpisa COMING, Družba za trgovino,
d.o.o., sedež: Slovenčeva 24, 1000

Ljubljana, pod vložno št. 1/02146/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5286883
Ustanovitelj: Gostiša Ronko, izstop

18. 11. 1999; AUTOCOMMERCE d.d.,
Ljubljana, Baragova 5, vstop 18. 3. 1999,
vložek 18,502.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-2266
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03759 z dne 21. 12. 1999 pri subjektu
vpisa IZI d.o.o., inženiring za izgradnjo,
sanacijo in opremo objektov, Bratovže-
va ploščad 38, Ljubljana, sedež: Bratov-
ževa ploščad 38, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06917/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deleža in pripojitev družbe IZI con-
sulting, d.o.o., Ljubljana, Bratovževa ploš-
čad 38 (1/24922/00) s temile podatki:

Matična št.: 5374847
Osnovni kapital: 8,531.000 SIT
Ustanovitelj: Baus Izidor, Ljubljana,

Primožičeva 1, vstop 20. 12. 1995, vlo-
žek 8,531.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Vpiše se sklep skupščine z dne 6. 7.
1999 o pripojitvi družbe IZI CONSULTING,
družba za svetovanje, d.o.o. Ljubljana, Bra-
tovževa ploščad 38, Ljubljana
(1/24922/00) na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 6. 7. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 9. 1999.

Rg-2267
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03757 z dne 21. 12. 1999 pri subjektu
vpisa IZI CONSULTING, družba za sveto-
vanje, d.o.o. Ljubljana, sedež: Bratovže-
va ploščad 38, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24922/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi
IZI, d.o.o., Ljubljana, Bratovževa ploščad
38 (1/06917/00) s temile podatki:

Matična št.: 5817617
Vpiše se sklep skupščine z dne 6. 7.

1999 o pripojitvi k družbi IZI, d.o.o., inženi-
ring za izgradnjo, sanacijo in opremo objek-
tov, Bratovževa ploščad 38, 1000 Ljubljana
(1/06917/00) na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 6. 7. 1999. Pripojitev začne
veljati z dnem vpisa pripojitve po sedežu
prevzemne družbe.

Rg-2268
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11272 z dne 21. 12. 1999 pri subjektu
vpisa SUZUKI ODAR, trgovina z vozili
d.o.o., sedež: Jana Husa 1a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24628/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti in
pripojitev družbe OM – MP, d.o.o., Ljublja-
na, Jana Husa 1/a (1/22373/00) s temile
podatki:

Matična št.: 5793157
Osnovni kapital: 20,971.316 SIT

Ustanovitelj: Odar Miroslav, Radovljica,
Cankarjeva 25, vstop 1. 7. 1994, vložek
20,971.316 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, izbrisana dne 21. 12. 1999:
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 744 Ekonomsko propagi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Oglaševanje.

Pripojitev družbe OM – MP, finančna in
trgovska družba, d.o.o., Ljubljana, Jana Hu-
sa 1a (1/22373/00) na podlagi pripojitve-
ne pogodbe SV 1199/99 z dne 3. 11.
1999.

Rg-2270
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg št. 1999/14307 z dne 29. 12. 1999
pri subjektu vpisa TRIGLAV STEBER II,
pooblaščena investicijska družba,
d.d., sedež: Slovenska 54, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/30893/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 1313827
Osnovni kapital: 19.541,255.100 SIT
Sprememba statuta z dne 9. 12. 1999.

Rg-2271
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14308 z dne 30. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa TRIGLAV STEBER I, pooblaš-
čena investicijska družba, d.d., sedež:
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/30894/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, zastopnika in statuta s temile podatki:

Matična št.: 1313819
Osnovni kapital: 14.748,747.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gognjavec Ivica, razrešen 1. 12.
1999; direktorica Dimc Perko Mirjana, Ljub-
ljana, Novi trg 1, imenovana 1. 12. 1999.

Sprememba statuta z dne 20. 7. 1999.
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Rg-2272
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14753 z dne 31. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ŽITO, prehrambena industri-
ja, d.d., sedež: Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, pod vložno št. 1/07694/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti, statuta, pooblastilo upravi za
povišanje osnovnega kapitala, odobreni ka-
pital, sklep o pogojnem povečanju osnov-
nega kapitala in pripojitev družbe ŽITO PT
d.d. Ljubljana s temile podatki:

Matična št.: 5391814
Dejavnost, izbrisana 31. 12. 1999:

1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba
in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Proi-
zvodnja krmil za hišne živali; 1581 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piš-
kotov; proizvodnja trajnega peciva in slaš-
čic; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in
sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja te-
stenin; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2512 Obnavljanje
in protektiranje gum za vozila; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2852
Splošna mehanična dela; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2953 Proi-
zvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing);  6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom;  7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-

čunskih strojev ter računalniških naprav;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7411 Pravno
svetovanje; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 8042 Dru-
go izobraževanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1999:
15310 Predelava in konzerviranje krompir-
ja; 15200 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 15310 Predela-
va in konzerviranje krompirja; 15330 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
15610 Mlinarstvo; 15620 Proizvodnja škro-
ba in škrobnih izdelkov; 15720 Proizvodnja
hrane za hišne živali; 15810 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 15820
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proi-
zvodnja trajnega peciva in slaščic; 15840
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 15850 Proizvodnja testenin;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 25120 Ob-
navljanje in protektiranje gum za vozila;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 28520 Splošna mehanična dela;
28720 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 29240 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 29530
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 30020 Proizvodnja računalnikov
in druge opreme za obdelavo podatkov;
40300 Oskrba s paro in toplo vodo; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,

mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 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; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 51650 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no 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 pro-
dajaln; 52740 Druga popravila, d.n.; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 67130 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
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svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov;
74200 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74820 Pakiranje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92720 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Sprememba statuta z dne 20. 12. 1999.
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v

24. členu statuta z dne 20. 12. 1999, da
lahko v obdobju petih let po vpisu spre-
memb statuta v sodni register s sklepom,
ki mora biti sprejet soglasno, poveča ob-
stoječi osnovni kapital do višine
4.000,000.000 SIT.

Vpiše se sklep skupščine družbe ŽITO,
prehrambena industrija, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 154 z dne 20. 12. 1999, da se
osnovni kapital pogojno poveča za
112,880.000 SIT na 3.359,090.000 SIT z
izdajo novih delnic za vložke, skupna nomi-
nalna vrednost celotne izdaje po tem sklepu
pa lahko znaša največ 112,880.000 SIT.
Pogojno povečanje se izvede zaradi uresni-
čitve pravice imetnikov delnic družbe ŽITO
PT, Pekarstvo in testeninarstvo d.d., Ljub-
ljana, Šmartinska 154 do zamenjave teh
vrednostnih papirjev za delnice družbe
ŽITO, prehrambena industrija d.d., Ljublja-
na, Šmartinska 154 v postopku pripojitve
prevzete družbe k prevzemni družbi.

Vpiše se sklep skupščine z dne 20. 12.
1999 o pripojitvi družbe ŽITO PT, Pekars-
tvo in testeninarstvo d.d., Ljubljana, Šmar-
tinska 154, Ljubljana (vl. št. 1/07699/00)
na podlagi pogodbe o pripojitvi z dne
17. 12. 1999.

Rg-2273
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14751 z dne 31. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ŽITO PT, Pekarstvo in testeni-
narstvo d.d. Ljubljana, sedež: Šmartin-
ska 154, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07699/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi ŽITO,
d.d., Ljubljana, Šmartinska 154 (vl. št.
1/07694/00) s temile podatki:

Matična št.: 5241936
Vpiše se sklep skupščine z dne 20. 12.

1999 o pripojitvi k družbi ŽITO, prehrambe-
na industrija, d.d., Ljubljana, Šmartinska
154 (vl. št. 1/07694/00) na podlagi pripo-
jitvene pogodbe z dne 17. 12. 1999. Pri-
pojitev začne veljati z dnem vpisa v sodni
register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-2275
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14272 z dne 31. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa COMING, Družba za trgovino,
d.o.o., sedež: Slovenčeva 24, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02146/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča zaznambo o

pripojitvi k družbi ELEKTROTEHNA SET
d.d., Ljubljana, Pod trančo 2 (sedaj
COMING d.d., Ljubljana, Slovenčeva 24),
(vl. št. 1/01722/00) s temile podatki:

Matična št.: 5286883
Vpiše se sklep skupščine z dne 6. 12.

1999 o pripojitvi k družbi ELEKTROTEHNA
SET, d.d., Splošna elektro trgovina, Ljublja-
na, Pod trančo 2 (sedaj COMING, družba
za trgovino d.d., Ljubljana, Slovenčeva 24),
(vl. št. 1/01722/00) na podlagi pripojitve-
ne pogodbe z dne 6. 12. 1999. Pripojitev
začne veljati z dnem vpisa v sodni register
po sedežu prevzemne družbe.

Rg-2276
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13544 z dne 31. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa LJUBLJANSKE MLEKARNE,
mlekarska industrija, d.d., sedež: Tolsto-
jeva 63, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02783/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
dejavnosti in pripojitev družbe GORENJSKA
MLEKARNA, d.d., Kranj, Smledniška cesta
1 (064 1/00868/00) s temile podatki:

Matična št.: 5048257
Osnovni kapital: 4.076,586.000 SIT
Dejavnost, izbrisana dne 31. 12. 1999:

5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5530 Gostinske storitve prehrane.

Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1999:
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov.

Vpiše se sklep skupščine z dne 21. 12.
1999 o pripojitvi družbe GORENJSKA
MLEKARNA, d.d., Kranj, Smledniška cesta
1 (064 1/00868/00) na podlagi pripojitve-
ne pogodbe z dne 16. 11. 1999.

Rg-2282
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12555 z dne 15. 12. 1999 pri subjektu
vpisa FITTOP, športni center d.o.o., se-
dež: Športni park 8. julij, 1234 Mengeš,
pod vložno št. 1/03667/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev, zastopnikov, uskladitev de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5430232
Ustanovitelj: Luzar Brane, izstop 8. 5.

1997; Mohorič Janez, izstop 6. 3. 1998;
BETAPOINT, trgovsko in proizvodno pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Aleševčeva 38, vstop
6. 3. 1998, vložek 327,746.327,40 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Brezovnik Ma-
teja, izstop 11. 10. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vuk Štefan, razrešen 13. 12. 1999;
direktor Plešinac Branko, Ljubljana, Alešev-
čeva 38, imenovan 13. 12. 1999.

Dejavnost, izbrisana dne 15. 12. 1999:
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5551 Storitve menz; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1999:
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5530 Dejavnost pre-

hrambenih gostinskih obratov; 5551 Dejav-
nost menz; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 9304 Druge dejavnosti za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 12. 1999.

Rg-2284
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10377 z dne 16. 12. 1999 pri subjektu
vpisa SINE, podjetje za posredovanje
uvoz izvoz, konsignacijo, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Gotska 11, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/23542/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in akta o ustanovitvi družbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5776821
Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1999:

6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-2285
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10399 z dne 16. 12. 1999 pri subjektu
vpisa EUREST, Podjetje za gospodarske
storitve d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana,
sedež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25079/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deleža in akta o ustanovitvi družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5824699
Osnovni kapital: 408,120.411,61 SIT
Ustanovitelj: EUREST INTERNATIONAL

B.V., Amsterdam, Nizozemska, Paasheuvel-
weg 5, vstop 9. 12. 1993, vložek
408.120.411,61 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 21. 9. 1999.

Rg-2286
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10375 z dne 16. 12. 1999 pri subjektu
vpisa VEIT TEAM, trgovsko in servisno
podjetje, d.o.o., sedež: Zoisova ulica 8,
Vir, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/32059/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 1422669
Osnovni kapital. 25,000.000 SIT
Ustanovitelja: Burja Urška, Mengeš, Slo-

venska cesta 24, vstop 4. 6. 1999, vložek
12,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Veit Janez, Domžale, Zoisova ulica 8,
Vir, vstop 4. 6. 1999, vložek 12,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 7. 1999.

Rg-2287
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10425 z dne 16. 12. 1999 pri subjektu
vpisa GENERA, celostne tehnične reši-
tve d.o.o., sedež: Podmilščakova 18,
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1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31244/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 1339338
Ustanovitelj: Aleš-Anton Jan, izstop

13. 7. 1999; Jan Urban, Ljubljana, Trubarje-
va 81, vstop 13. 7. 1999, vložek 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-2290
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10426 z dne 16. 12. 1999 pri subjektu
vpisa GASILSKA OPREMA, Trgovsko pod-
jetje d.o.o. Ljubljana, sedež: Koprska 94,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03019/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5300363
Ustanovitelj: GASILSKA OPREMA, Tr-

govsko podjetje d.o.o. Ljubljana, Koprska
94, vstop 31. 8. 1990, vložek 20,568,675
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Baloh Zo-
ran, izstop 10. 9. 1999.

Rg-2291
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11041 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa NUKLEON, kibernetski sistemi,
d.o.o., sedež: Letališka cesta 30, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29956/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, osnovnega kapitala, deležev in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1242920
Sedež: 1000 Ljubljana, Obrije 10
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Židan Edvard, Ljubljana

Polje, Polje, Cesta VI 28, vstop 14. 11.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Albreht Bojan, Ljublja-
na, Šmartno 46, vstop 14. 10. 1998, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 10. 1999.

Rg-2292
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10363 z dne 20. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa PARCELA, podjetje za inženi-
ring in urejanje stavbnih zemljišč, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Stritarjeva 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18182/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, osnovnega kapitala, deležev in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5605377
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 109
Osnovni kapital: 2,198.986 SIT
Ustanovitelja: Krisper Peter, Trst, Stra-

da del Friuli 86, vstop 1. 6. 1994, vložek
1,099.493 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Krisper Rozvitha, Klagenfurt, Ster-
neck strasse 99, vstop 1. 6. 1994, vlo-
žek 1,099.493 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 9. 1999.

Rg-2294
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11040 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa LESOPLAST, proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Stara cerkev 60, 1332
Stara cerkev, pod vložno št. 1/11175/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, deležev, de-
javnosti, družbene pogodbe in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5468264
Osnovni kapital: 5,459.000 SIT
Ustanovitelja: Pertot Mirjan, Stara cer-

kev, Stara cerkev 60, vstop 18. 1. 1991,
vložek 2,729.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pertot Simon, mld., Stara cer-
kev, Stara cerkev 60, vstop 9. 5. 1994,
vložek 2,729.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1999:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proi-
zvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa 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;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5510 Dejavnost ho-
telov in podobnih obratov; 5522 Dejavnost

kampov; 5530 Dejavnost prehrambenih go-
stinskih obratov; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Dejavnost menz; 6024 Cestni
tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 10. 1999.

Rg-2296
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10831 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa PILOT, Računalništvo, trgovina in
druge poslovne storitve d.o.o., sedež:
Vrtna 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03045/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5327172
Ustanoviteljica: Reberc Andrej Danijel,

izstop 18. 10. 1999; Ceglar Katarina, Ilir-
ska Bistrica, Rozmanova ul. 24b, vstop
18. 10. 1999, vložek 1,644.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Reberc Andrej Danijel, razrešen
18. 10. 1999; direktorica Ceglar Katarina,
imenovana 18. 10. 1999.

Rg-2297
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10986 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa HORIZONTE VENTURE
MANAGEMENT, družba za svetovanje
d.o.o., sedež: Štefanova ulica 15, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26480/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5898587
Sedež: 1000 Ljubljana, Teslova 30.

Rg-2298
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10984 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa AC KONIM, zastopanje in trgovina
d.o.o., sedež: Baragova ulica 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20058/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5671493
Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1999:

51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 21. 10. 1999.

Rg-2301
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13680 z dne 23. 12. 1999 pri subjektu
vpisa LAZUR, trgovina, proizvodnja in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ulica bra-
tov Učakar 12, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20913/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, osnov-
nega kapitala, deležev in družbene pogod-
be s temile podatki:
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Matična št.: 5728266
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta ljub-

ljanske brigade 23
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanoviteljici: Praštalo Jadranka, Vrhni-

ka, Gradišče 18b, vstop 6. 5. 1997, vložek
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Cergolj Mirjam, Ljubljana, Kamnogoriška
c. 31, vstop 6. 5. 1997, vložek 2,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 11. 1999.

Rg-2303
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13676 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ANITON, Zastopstva in trgovina
d.o.o. Dobrova, Podsmreka 5a, sedež:
Podsmreka 5a, 1356 Dobrova, pod vlož-
no št. 1/19548/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, akta o ustanovitvi družbe in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5651859
Firma: ANITON, industrijske armature

in avtomatika d.o.o.
Skrajšana firma: ANITON d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1999:

5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 2. 12. 1999.

Rg-2304
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11526 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu
vpisa HYDRO SLOVENIJA, marketing, tr-
govina in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana
Slovenija; HYDRO SLOVENIA, marketing,
trade and production, Ltd, Ljubljana, Slo-
venia, sedež: Cankarjeva 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26058/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deleža, zastopnika in
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5872065
Osnovni kapital: 450,026.538,88 SIT
Ustanovitelj: HYDRO CENTRAL

EUROPE B.V., Vlaardingen, Nizozemska,
Maaslussedijk 103, vstop 1. 8. 1996, vlo-
žek 450,026.538,88 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Borovićanin Darinka, razrešena
13. 9. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 13. 9. 1999.

Rg-2306
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11501 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu
vpisa JOK’ N’ STOK, Podjetje za oprav-
ljanje intelektualnih storitev, založništvo
in trgovinsko dejavnost d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Kongresni trg 13, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/11759/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5541522
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Brglez Alja, razrešena 12. 3. 1999
kot namestnica direktorja.

Rg-2308
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11043 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu
vpisa BNG, podjetje za projektiranje,
gradnjo in inženiring, d.o.o., Domžale,
Ljubljanska 80, sedež: Ljubljanska 80,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/10442/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
dejavnosti, akta o ustanovitvi, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5456479
Firma: BNG, družba za projektiranje,

gradnjo in inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: BNG d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1999:

45110 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 45210 Splošna gradbena dela; 45240
Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45450 Druga zaključna gradbena de-
la; 52110 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 20. 10. 1999.

Rg-2309
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11003 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu
vpisa DOPLAS, predelava plastičnih mas
in trgovina d.o.o., Zagorje ob Savi, Kidri-
čeva 15, sedež: Kidričeva 15, 1410 Za-
gorje ob Savi, pod vložno št. 1/03625/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5322944
Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1999:

1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no 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; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 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 de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na 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 elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci, 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, 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; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
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
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
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in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 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.

Rg-2310
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10998 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu
vpisa SI, system integration, računalniš-
ki inženiring, d.o.o., sedež: Videm 10b,
1262 Dol pri Ljubljani, pod vložno št.
1/23965/00 vpisalo v sodni register regi-
ster tega sodišča spremembo skrajšane fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, deleža,
akta o ustanovitvi družbe in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5798680
Skrajšana firma: SI d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva uli-

ca 31
Osnovni kapital: 2,163.000 SIT
Ustanovitelj: Zajc Bojan, Dol pri Ljub-

ljani, Videm 10b, vstop 23. 12. 1994,
vložek 2,163.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, izbrisana dne 22. 12. 1999:
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1999:
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 7440 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 12. 10. 1999.

Rg-2311
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10904 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu
vpisa NESTEC, podjetje za svetovanje,
izobraževanje, razvoj, proizvodnjo in
vzdrževanje informacijskih sistemov,
d.o.o., sedež: Tržaška 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/31940/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, ustanoviteljev, deležev, zastopnikov
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1420003
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 150
Ustanovitelji: Pečar Jurij, izstop 20. 9.

1999; Pelko Lilijana, Žabnica, Žabnica št.
37, vstop 17. 5. 1999, vložek 700.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ponikvar
Rudi, izstop 20. 9. 1999; Slak Uroš, Ljub-
ljana, Jakčeva ulica 43, vstop 17. 5. 1999,
vložek 700.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Šmid Marko, izstop 20. 9. 1999;
Žalec Miran, Ljubljana, Hrenova ulica 17,
vstop 17. 5. 1999, vložek 700.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pečar Jurij, razrešen 20. 9. 1999;
zastopnik Ponikvar Rudi, razrešen 20. 9.
1999 kot namestnik direktorja; direktor Ža-
lec Miran, imenovan 20. 9. 1999; zastop-
nik Slak Uroš, imenovan 20. 9. 1999 kot
namestnik direktorja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 9. 1999.

Rg-2316
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13857 z dne 27. 12. 1999 pod št.
vložka 1/21202/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5715385002
Firma: LOREN LINE d.o.o., Ljubljana,

Štajerska 66, trgovina in storitve – Po-
družnica plinski center Ljubljana

Skrajšana firma: LOREN LINE d.o.o.,
Ljubljana, – Podružnica plinski center
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Verovškova

70
Ustanovitelj: LOREN LINE d.o.o., Ljub-

ljana, Štajerska 66, trgovina in storitve, Ljub-
ljana, Štajerska c. 66, vstop 14. 12. 1999,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podruž-
nice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Loren Kardum, Ljubljana, Štajerska
66, imenovan 14. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1999:
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plino-
vodni mreži; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212

Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-2317
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11013 z dne 27. 12. 1999 pri subjektu
vpisa SOPOTNIK TRADE, Marketing, sve-
tovanje, trgovina d.o.o., Špruha 33, IOC
Trzin, Mengeš, sedež: Špruha 33, IOC
Trzin, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/06490/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5357772
Ustanovitelj: Sopotnik Stojan, Ljubljana,

Podutiška 69, vstop 5. 4. 1990, vložek
25,319.668,80 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; SOPOTNIK RECOM, Podjetje za
trgovino na debelo in drobno in izposojo
avtomobilov, d.o.o., izstop 18. 10. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sopotnik Janja, razrešena 1. 7.
1999; direktor Sopotnik Stojan, imenovan
1. 7. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 10. 1999.

Rg-2318
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13855 z dne 23. 12. 1999 pri subjektu
vpisa LOREN LINE d.o.o., Ljubljana, Šta-
jerska 66, trgovina in storitve, sedež:
Štajerska 66, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21202/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo deležev, osnov-
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nega kapitala, dejavnosti in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5715385
Osnovni kapital: 2,100.612 SIT
Ustanovitelj: Loren Kardum, Ljubljana-Čr-

nuče, Štajerska 66, vstop 16. 12. 1992,
vložek 2,100.612 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, izbrisana dne 23. 12. 1999:
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko propagira-
nje.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1999:
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 4020 Oskr-
ba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži;
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; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7440
Oglaševanje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 12. 1999.

Rg-2319
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/14226 z dne 23. 12. 1999 pri subjektu
vpisa KOSTADINOVIČ MINELMONT, pod-
jetje za storitve, prevoz in trgovino,
d.n.o., Ljubljana, Šmartinska 28, sedež:
Šmartinska 28, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/22134/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova ustanovi-
teljev in zastopnika, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5741734
Ustanovitelja: Kostadinović Milovan, Ze-

nica, Bijeli put 12, vstop 2. 3. 1993, vložek
50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Kostadinović Nataša, Ze-
nica, Bijeli put 12, vstop 10. 1. 1994, vlo-

žek 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Kostadinović Milovan, imenovan 2. 3.
1993, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Kostadinović Nataša, imenovana 10.
1. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1999:
2852 Splošna mehanična dela; 2971 Proi-
zvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
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; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-

belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 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; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tirčnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5530 Dejavnost prehrambenih go-
stinskih obratov; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in os-
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krba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Og-
laševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniš-
ko ustvarjanje in poustvarjanje; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9304 Druge dejavnosti za nego
telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 12. 1999.

Rg-2320
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/14367 z dne 23. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ČASNIK FINANCE, časopisno za-
ložništvo, d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana,
sedež: Dunajska 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/31402/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala, zastopni-
kov, dejavnosti in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 1353942
Osnovni kapital: 200,000.000 SIT
Ustanovitelji: DAGENS INDUSTRI

HOLDING AB, Stockholm, Torsgatan 21,
vstop 30. 11. 1999, vložek 90,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sibinčič
Slobodan, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta
X/17b, vstop 30. 11. 1999, vložek
4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Petrovčič Jože, Cerknica, Kamna Gorica
48, vstop 30. 11. 1999, vložek 2,00.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Snoj Du-
šan, Brezovica, Cesta OF 14, vstop 30.
11. 1999, vložek 800.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Šibenik Vida, Ljubljana,
Zofke Kvedrove 10, vstop 30. 11. 1999,
vložek 800.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Glavan Brigita, Ljubljana, Neuber-
gerjeva ulica 13, vstop 30. 11. 1999, vlo-
žek 800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Giacomelli Jurij, Ljubljana, Cesta na
Laze 23, vstop 30. 11. 1999, vložek
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Frankl Peter, Ljubljana, Topniška ulica 70,
vstop 30. 11. 1999, vložek 400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cajnko-Javor-
nik Vitomira, Ljubljana, Cesta v Rožno doli-
no 7, vstop 30. 11. 1999, vložek 400.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hočevar
Borut, Ljubljana, Rusjanov trg 1, vstop 30.
11. 1999, vložek 400.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Frankl Peter, imenovan 30. 11.
1999, zastopa družbo kot odgovorni ured-
nik.

Dejavnost, izbrisana dne 23. 12. 1999:
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1999:
7230 Obdelava podatkov; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševa-
nje; 7481 Fotografska dejavnost.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 11. 1999.

Rg-2321
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13869 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu
vpisa PASARSTVO ŽMUC, kovinsko proi-
zvodno podjetje in trgovina d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Tacenska 96, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25168/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deležev, uskladitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5834171
Osnovni kapital: 2,841.000 SIT
Ustanovitelji: Žmuc Franc, Ljubljana, Ma-

rinovševa 16, vstop 27. 12. 1993, vložek
1,704.600 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Žmuc Marjeta, Ljubljana, Marinovševa
16, vstop 27. 12. 1993, vložek 568.200
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žmuc Al-
jaž, Ljubljana, Marinovševa 16, vstop 27.
12. 1993, vložek 568.200 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1999:
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vle-
čenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje
žice; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Proi-
zvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28511 Prekrivanje ko-
vin s kovino; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 28621 Proizvodnja ročnega
orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stro-
je; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja lah-
ke kovinske embalaže; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 3542 Pro-
izvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za
invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3612 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3630 Proizvodnja glas-
bil 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 4525 Druga gradbena dela, tu-
di 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; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,

tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 12. 1999.
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Rg-2323
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/14332 z dne 21. 12. 1999 pri subjektu
vpisa AVANTA, družba za komuniciranje
d.o.o., sedež: Ob zeleni jami 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03838/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo deležev, osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5316189
Osnovni kapital: 7,000.000 SIT
Ustanovitelja: Hawlina Maja, Ljubljana,

Ob zeleni jami 3, vstop 24. 11. 1989, vlo-
žek 4,200.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jelačin Bojan, Ljubljana, Gornji trg
24, vstop 12. 5. 1992, vložek 2,800.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana dne 21. 12. 1999:
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1999:
7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 12. 1999.

Rg-2324
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/14331 z dne 21. 12. 1999 pri subjektu
vpisa LUNA, podjetje za marketing Ljub-
ljana, d.o.o., sedež: Vilharjeva 27, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07042/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, deležev, osnovnega kapitala, us-
kladitev dejavnosti in spremembo akta o us-
tanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5367972
Firma: LUNA, družba za komunikacije

d.o.o. Ljubljana
Osnovni kapital: 81,500.000 SIT
Ustanovitelj: Milavec Mitja, Ljubljana, V

Murglah 19a, vstop 28. 5. 1990, vložek
81,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, izbrisana dne 21. 12. 1999:
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 927 Druge dejavnosti za sprostitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1999:
221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskars-
tvom povezane storitve; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7440 Oglaše-
vanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 12. 1999.

Rg-2325
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03970 z dne 21. 12. 1999 pri subjektu
vpisa GATTON INTERNATIONAL d.o.o.
svetovanje in trgovina z optiko in slušni-
mi pripomočki, sedež: Tbilisijska 59,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15676/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5555213
Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1999:

5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.

Pri dejavnosti pod šifro 51.46 – samo
trgovina na debelo z ortopedskimi pripo-
močki.

Rg-2327
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11021 z dne 21. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32628/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1468545
Firma: METODIKA, družba za poslov-

ne storitve, d.o.o. Komenda
Skrajšana firma: METODIKA, d.o.o. Ko-

menda
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1218 Komenda, Mlaka 41b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Trebušak Frančiška, Ko-

menda, Mlaka 41b, vstop 28. 10. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Trebušak Frančiška, imenovana
28. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1999:
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Dejavnost holdingov; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-2328
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13722 z dne 17. 12. 1999 pri subjektu
vpisa MA-YDI, marketing, gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Gerbičeva 101,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16631/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, skrajšane fir-
me, deležev, osnovnega kapitala uskladitev
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5609283
Skrajšana firma: MA-YDI d.o.o.
Sedež: 1111 Ljubljana, Koprska 94
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Maček Mirko, Ljubljana, Ce-

sta na Mesarico 26, vstop 16. 12. 1991,
vložek 3,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 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; 55232 Dejavnost turi-
stičnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivost-
mi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospo-
dinjstev turistom; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 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 dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 10. 1999.

Rg-2329
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01916 z dne 16. 12. 1999 pri subjektu
vpisa X BIRO, podjetje za promet z ne-
premičninami, d.o.o., Ljubljana, Dalma-
tinova 2, sedež: Dalmatinova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14483/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5543657
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Firma: X BIRO, podjetje za promet z
nepremičninami, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 51

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 51.

Rg-2330
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12398 z dne 16. 12. 1999 pri subjektu
vpisa BOBCOT, gradbeno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Kašeljska c. 49,
1260 Ljubljana-Polje, pod vložno št.
1/17623/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5604770
Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1999:

0202 Gozdarske storitve; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2852 Splošna mehanična dela; 28621
Proizvodnja ročnega orodja; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena 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;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-

koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 11. 1999.

Rg-2331
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13723 z dne 16. 12. 1999 pri subjektu
vpisa PLAKUS, podjetje za proizvodnjo,
trgovino, zastopanje in inženiring, d.o.o.,
Ig, sedež: Ig 179, 1292 Ig, pod vložno št.
1/14400/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo deležev, osnovnega
kapitala, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5552249
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelja: Kus Irena in Kus Franc,

oba Ig, Ig 179, vstopila 30. 11. 1991, vloži-
la po 2,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1999:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 28512 Druga površin-
ska in toplotna obdelava kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 28621 Proizvodnja ročnega orod-
ja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja lahke ko-
vinske embalaže; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proi-
zvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4533 Vodovodne, plinske in sanitar-
ne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 10. 1999.
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Rg-2332
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03999 z dne 16. 12. 1999 pri subjektu
vpisa SOPOTNIK TRADE, Marketing, sve-
tovanje, trgovina d.o.o., Špruha 33, IOC
Trzin, Mengeš, sedež: Špruha 33, IOC
Trzin, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/06490/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo deležev, osnovnega
kapitala, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5357772
Osnovni kapital: 25,319.668,80 SIT
Ustanovitelja: Sopotnik Stojan, Ljublja-

na, Podutiška 69, vstop 5. 4. 1990, vložek
18,989.751,60 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; SOPOTNIK RECOM, Podjetje za
trgovino na debelo in drobno in izposojo
avtomobilov, d.o.o., Trzin, Mengeš, Špruha
33, vstop 16. 12. 1996, vložek
6,329.917,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, izbrisana dne 16. 12.
1999: 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1999:
70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 7. 1999.

Rg-2334
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12459 z dne 15. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ORION INVEST LTD d.o.o., trgovina,
storitve in svetovanje, sedež: Prušnikova
106, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31951/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo deležev, osnovnega ka-
pitala in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1414178
Osnovni kapital: 53,633.085,50 SIT
Ustanovitelji: Lužar Branko, Ljubljana, Ul.

bratov Učakar 96, vstop 26. 3. 1999, vlo-
žek 5,363.308,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Uzar Vesna, Ljubljana, Ul. bratov
Učakar 96, vstop 26. 3. 1999, vložek
5,363.308,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Uzar Božena, Bistrica pri Tržiču, Pot
na Bistriško planino 1, vstop 26. 3. 1999,
vložek 5,363.308,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; YACHT INVESTMENTS CORP,
Suite 226, Florida, 1768 Palm Beach La-
kes B., vstop 21. 7. 1999, vložek
37,543.160 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 11. 1999.

Rg-2335
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03246 z dne 15. 12. 1999 pri subjektu
vpisa TKR d.o.o., Družba za upravljanje z
naložbami, Ljubljana, sedež: Parmova
53, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30535/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 1199919
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rupnik Ivan, razrešen 1. 7. 1999;

direktor Puntarič Vladimir, Logatec, Cesta
5. maja 3d, imenovan 1. 7. 1999.

Rg-2337
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12488 z dne 14. 12. 1999 pri subjektu
vpisa HSP, ekonomske, tehnološke in or-
ganizacijske storitve d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dunajska 106, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/03171/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
deležev, osnovnega kapitala in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5328667
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 104
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Prosen Janko, Domžale,

Ljubljanska c. 127, vstop 16. 11. 1989,
vložek 1,687.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Zevnik Marko, Ljubljana, Kebetova
36, vstop 15. 3. 1991, vložek, 1,312.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 11. 1999.

Rg-2338
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12487 z dne 14. 12. 1999 pri subjektu
vpisa CABLEX, podjetje za proizvodnjo,
trženje in servisiranje elektrotehničnih
izdelkov d.o.o., Ljubljana, sedež: Sela-
nova ul. 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02791/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5298580
Ustanovitelji: Kopriva Zdenko, izstop

23. 11. 1999; Kopriva Miran, izstop
23. 11. 1999; Kopriva Samo, izstop
23. 11. 1999; URISA d.o.o., Podjetje za
oddajo nepremičnin, avtomobilov in plovil
v najem, Škofljica, Zalog pri Škofljici 18,
vstop 23. 11. 1999, vložek 18,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja;
UNIPRODUKT d.o.o. Univerzalno proizvod-
no podjetje Celje, Groharjeva 9, Celje,
vstop 23. 11. 1999, vložek 18,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; SIKOM,
Podjetje za serijsko in individualno kon-
struirano opremo ter montažo, d.o.o., Gro-
suplje, Adamičeva cesta 37, vstop 23. 11.
1999, vložek 18,240.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-2340
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12461 z dne 14. 12. 1999 pri subjektu
vpisa G & EKS, d.o.o., podjetje za ener-
getiko, kemijo in storitve Kisovec, Bo-
rovniško naselje 7, sedež: Borovniško
naselje 7, 1412 Kisovec, pod vložno št.
1/25221/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in firme s temi-
le podatki:

Matična št.: 5834724
Firma: G & EKS, d.o.o., Podjetje za

energetiko, kemijo in storitve, Zagorje,
Cesta zmage 3

Skrajšana firma: G & EKS d.o.o., Za-
gorje

Sedež: 1410 Zagorje, Cesta zmage 3.

Rg-2342
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12457 z dne 14. 12. 1999 pri subjektu
vpisa EVA ŠPORT, nepremičnine, go-
stinstvo in trgovina d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Gerbičeva ul. 44, 1111 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06529/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, osnovnega kapitala in dele-
žev ter družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5359368
Firma: PROSPEKT, nepremičnine, go-

stinstvo in trgovina d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PROSPEKT d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljici: Novak Eva, Ljubljana,

Gerbičeva 42, vstop 27. 4. 1990, vložek
1,775.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Novak Štefanija, Ljubljana, Gerbičeva ul.
44, vstop 16. 6. 1997, vložek 325.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 11. 1999.

Rg-2343
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13002 z dne 14. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32596/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1483013
Firma: DIMITROV, Podjetje za zasto-

panje, trgovino in svetovanje d.o.o.
Skrajšana firma: DIMITROV d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trbeže 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Dimitrov Vladimir Roust-

chev, Sofija, Poligona blok 8, st. 76, vstop
3. 12. 1999, vložek 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dimitrov Vladimir Roustchev, imeno-
van 3. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1999:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, pol-
izdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73103 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost
holdingov; 7440 Oglaševanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-2347
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11186 z dne 10. 12. 1999 pri subjektu
vpisa GARMUŠ d.o.o., les in lesni izdelki
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Dobovec, Završje 3, sedež: Završje 3,
1423 Dobovec, pod vložno št.
1/07006/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, akta o us-
tanovitvi in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5681553
Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1999:

02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske sto-
ritve; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno
mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene em-
balaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 92720 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
7. 4. 1999.

Rg-2348
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12393 z dne 10. 12. 1999 pri subjektu
vpisa PRAČEK, trgovina z avtodeli, d.o.o.,
sedež: Dunajska cesta 106, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/32524/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1454021
Sedež: 1000 Ljubljana, Gradnikove

brigade 6.

Rg-2356
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11214 z dne 7. 12. 1999 pri subjektu
vpisa TALABER, podjetje za storitveno
dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Smrekarje-
va 37, sedež: Smrekarjeva 37, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08982/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5424623
Firma: TALABER, Podjetje za storitve-

no dejavnost d.o.o. Ljubljana
Osnovni kapital: 4,436.660 SIT
Ustanovitelja: Talaber Jožef in Bogdano-

vič-Talaber Gordana, oba Ljubljana, Smre-
karjeva 37, vstopila 23. 10. 1990, vložila
po 2,218,330 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,

skupaj z upravljalci strojev; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 11. 1999.

Rg-2357
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11705 z dne 7. 12. 1999 pri subjektu
vpisa PROTOM, proizvodnja in storitve,
d.o.o., Kamnik, sedež: Toma Brejca 11a,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/21504/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5731780
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Tomšič Anton, Kamnik, Ulica Toma
Brejca 11a, imenovan 11. 11. 1999.

Rg-2358
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11597 z dne 7. 12. 1999 pri subjektu
vpisa TORREX PHARMA, trgovska d.o.o.,
sedež: Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26150/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov in spremembo priimka direktorice s te-
mile podatki:

Matična št.: 5878969
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Bogg Andreas, razrešen 27. 10.
1999; prokurist Scheriau Martin, Dunaj,
Scheibengasse 27, imenovan 27. 10.
1999; direktorica Samar Pražnikar Barba-
ra, Ljubljana, Kodrova ulica 17, imenovana
11. 2. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-2359
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10404 z dne 6. 12. 1999 pri subjektu
vpisa CYBER ONE, računalništvo in trgo-
vina d.o.o., sedež: Trg republike 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02810/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5303443
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Štrozak Marko, Ljubljana, Posavske-
ga ulica 18, imenovan 27. 9. 1999.

Rg-2360
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11182 z dne 6. 12. 1999 pri subjektu
vpisa EBRA, družba za elektro, biološke
in računalniške storitve, d.o.o., sedež:
Poklukarjeva 12, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29041/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, ak-
ta o ustanovitvi in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1124790
Sedež: 1370 Logatec, Cesta 5. maja

3e
Dejavnost, izbrisana dne 6. 12. 1999:

74400 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 6. 12. 1999: 74400

Oglaševanje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

15. 9. 1999.

Rg-2362
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11157 z dne 6. 12. 1999 pri subjektu
vpisa JOZEFINE-JANUŠ IN DRUŽBENIKI,
storitve, d.n.o., Trzin, sedež: Kidričeva
ul. 13d, 1236 Trzin, pod vložno št.
1/29753/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in firme s temi-
le podatki:

Matična št.: 1202081
Firma: JOZEFINE-JANUŠ IN DRUŽBE-

NIKI, storitve, d.n.o.
Sedež: 1240 Kamnik, Perovo, Na Ja-

si 3.

Rg-2364
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11183 z dne 6. 12. 1999 pri subjektu
vpisa BIRO ARCUS d.o.o., podjetje za ar-
hitekturo, svetovanje in inženiring, Ljub-
ljana, sedež: Pod topoli 53, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29288/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1194186
Sedež: 1000 Ljubljana, Borsetova uli-

ca 19.

Rg-2365
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11693 z dne 6. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32557/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 1468111
Firma: URŠIČ IN VODNIK, storitve k.d.
Skrajšana firma: URŠIČ IN VODNIK k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1370 Logatec, Pavšičeva 36
Ustanovitelji: Uršič Bojan, Logatec, Pav-

šičeva 36, vstop 15. 11. 1999, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Vod-
nik Miroslav, Ljubljana, Gotska 11, vstop
15. 11. 1999, vložek 1.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Vodnik Marija, Ljublja-
na, Gotska 11, vstop 15. 11. 1999, vložek
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Uršič Bojan, imenovan 15. 11.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 1999:
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7210
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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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Og-
laševanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-2367
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10990 z dne 2. 12. 1999 pri subjektu
vpisa LEKTOS, storitve, d.o.o., Ljubljana,
Poljanska cesta 66, sedež: Poljanska ce-
sta 66, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24050/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, skrajša-
ne firme, deležev, osnovnega kapitala in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 580539
Firma: LEKTOS, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LEKTOS, d.o.o.
Sedež: 1290 Grosuplje, Adamičeva

c. 3b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Bubnič Tatjana, Ljublja-

na, Švabičeva 5, vstop 21. 11. 1994, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 10. 1999:

Rg-2401
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11702 z dne 27. 12. 1999 pri subjektu
vpisa INTERVEZ, podjetje za proizvod-
njo, zastopanje, trgovino in storitve,
uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Ce-
sta v Podboršt 3, sedež: Cesta v Pod-
boršt 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13721/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5525071
Ustanovitelji: Kavčič Aleksander, Ljublja-

na-Črnuče, Cesta v Podboršt 3, vstop
22. 6. 1991, vložek 18,643.037,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dornig Kavčič
Bojana, Ljubljana-Črnuče, Cesta v Podboršt
3, vstop 22. 6. 1991, vložek 12.133,75
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kavčič
Ljudmila, Ljubljana-Črnuče, Cesta v Pod-
boršt 3, vstop 22. 6. 1991, vložek
12.333,75 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Markscheffel Horst, izstop 5. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1999:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proi-
zvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3640 Proizvodnja športnih iz-

delkov; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7482 Pa-
kiranje; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-2403
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13561 z dne 24. 12. 1999 pri subjektu
vpisa PERFORM HOLDING d.o.o., sedež:
Gabrov trg 16, 1260 Ljubljana-Polje, pod
vložno št. 1/27078/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, deleža in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5911095
Firma: PREFORM HOLDING d.o.o.
Osnovni kapital: 55,000.000 SIT
Ustanovitelj: Miller Rudolf, Feuchtwagen,

Weg zur Ameisenbrucke 22, vstop 16. 6.
1995, vložek 55,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
5. 11. 1999.

Rg-2404
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10586 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu
vpisa FASHION INT., trgovsko in proi-
zvodno podjetje d.o.o., Ljubljana, sedež:
Kokaljeva 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14956/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, družbe-
nikov in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5556759
Ustanovitelja: Berce Stojan-Metod, iz-

stop 1. 10. 1998; Hubert Herman, Loga-
tec, Kalce 11, vstop 25. 11. 1991, vložek
2,410.157 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Palić Vinko, Zagreb, Čeminačka 8, vstop
5. 1. 1995, vložek 2,410.157 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1999:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5113 Posred-

ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 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; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 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 me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci, 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 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; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah.

Rg-2406
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11142 z dne 22. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32630/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1467697
Firma: T-TRADING, marketing, d.o.o.,

Ljubljana
Skrajšana firma: T-TRADING d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ljubljanske

brigade 23
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kochkine Peter, Moskva,

Ul. Radialnaja 7, stan. 4, vstop 26. 10.
1999, vložek 1,680.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Lobanov Evgeny, Moskva,
Veshnakovshkaja 9, vstop 26. 10. 1999,
vložek 420.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lobanov Evgeny, imenovan 26. 10.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
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mi kolesi, deli in opremo; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 51340 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 51510 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Preklada-
nje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij.

Rg-2407
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10615 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu
vpisa J & R FILMETA, družba za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Brodišče 22, 1236 Trzin, pod vložno št.
1/26675/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5909198
Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1999:

4521 Splošna gradbena dela; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki.

Rg-2411
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12543 z dne 21. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32624/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1482831
Firma: TEFIN d.o.o., podjetje za eko-

nomske in tehnične storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: TEFIN d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Lemeževa 16
Osnovni kapital: 12,000.000 SIT
Ustanovitelj: Telič Andrej, Ljubljana, Le-

meževa 16, vstop 25. 11. 1999, vložek
12,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Telič Boštjan, Ljubljana, Lemeževa
16, imenovan 25. 11. 1999; zastopnica
Telič Tjaša, Ljubljana, Lemeževa 16, ime-
novana 25. 11. 1999, zastopa družbo kot
namestnica direktorja; zastopnik Telič An-
drej, imenovan 25. 11. 1999, zastopa druž-
bo kot svetovalec direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
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 pohištva;
4532 Izolacijska dela; 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;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-

strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih 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; 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo 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 proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 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 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
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nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-2413
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12557 z dne 17. 12. 1999 pri subjektu
vpisa STANDOM, podjetje za gospodar-
jenje, vzdrževanje, svetovanje in finan-
ce d.o.o., Ljubljana, Ane Ziherlove 6, se-
dež: Ane Ziherlove 6, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/13482/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, deležev in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5523486
Osnovni kapital: 2,308.000 SIT
Ustanovitelji: Mencinger Jože, Ljubljana,

Ane Ziherlove 6, vstop 29. 10. 1991, vlo-
žek 1,154.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mencinger Doroteja, Ljubljana, Ane
Ziherlove 6, vstop 14. 1. 1993, vložek
692.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mencinger Kleander, Ljubljana, Ane Ziher-
love 6, vstop 14. 1. 1993, vložek 461.600
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1999:
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 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; 6312 Skladišče-
nje; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7011 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7411 Pravno svetovanje; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb.

Rg-2414
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12203 z dne 17. 12. 1999 pri subjektu
vpisa WOODOO, trgovina, storitve, posre-
dovanje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
Jana Husa 42, sedež: Jana Husa 42,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25933/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnov-
nega kapitala, ustanoviteljev, deleža in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5872456
Firma: PRANANATHA, trgovina, stori-

tve, posredovanje in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana

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

Sedež: 1000 Ljubljana, Korytkova 19
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pozvek Izstok, izstop

18. 11. 1999; Pozvek Janez, izstop
18. 11. 1999; Kodermac Mitja, Volčja
Draga, Bukovica 42, vstop 18. 11. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pozvek Iztok, razrešen 19. 11. 1999;
prokurist Pozvek Janez, razrešen 19. 11.
1999; direktor Kodermac Mitja, imenovan
19. 11. 1999.

Rg-2422
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11549 z dne 15. 12. 1999 pri subjektu
vpisa GREDELJ, trgovina in svetovanje,
d.o.o., sedež: Šmartinska 152, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/32451/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5484243
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1999:

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;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrep-

čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering).

Rg-2425
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12204 z dne 15. 12. 1999 pri subjektu
vpisa SIGNETIKS, družba za poslovno
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mil-
činskega 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29248/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 1125737
Sedež: 1000 Ljubljana, Smrekarjeva

ulica 35.

Rg-2426
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12226 z dne 15. 12. 1999 pri subjektu
vpisa TECH TRADE, podjetje za proizvod-
njo in trgovino d.o.o., IOC Trzin, Blatni-
ca 8, Mengeš, sedež: Blatnica 8, IOC
Trzin, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/15653/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5571928
Firma: TECH TRADE, podjetje za trgo-

vino in proizvodnjo d.o.o. Trzin
Skrajšana firma: TECH TRADE d.o.o.

Trzin
Sedež: 1236 Trzin, Blatnica 8.

Rg-2427
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12558 z dne 15. 12. 1999 pri subjektu
vpisa DOM INTERIER, trgovina in proi-
zvodnja pohištva Ljubljana, d.o.o., sedež:
Šmartinska c. 152, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30641/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 1279025
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Kovač Barbara, Ljubljana, Goropeč-
nikova ulica 9, imenovana 30. 5. 1999.

Rg-2428
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11594 z dne 10. 12. 1999 pri subjektu
vpisa KEGA, Proizvodnja, trgovina, go-
stinstvo in storitve d.o.o. Ljubljana, se-
dež: Pot k Savi 24, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15414/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, deleža in ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5570867
Firma: KEGA, Proizvodnja, trgovina,

gostinstvo in storitve d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Vrhovec Aleksander, iz-

stop 9. 11. 1999; Vrhovec Janja, Ljublja-
na, Pot k Savi 24, vstop 9. 11. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.



Stran 5392 / Št. 55-56 / 22. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Rg-2430
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11197 z dne 10. 12. 1999 pri subjektu
vpisa HOEDLMAYER, špedicije d.o.o., se-
dež: Krakovska 30, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/29568/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5910404
Sedež: 1370 Logatec, Tovarniška 36
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pircher Julius, razrešen 22. 10.
1999.

Rg-2431
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12188 z dne 10. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32586/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1468251
Firma: MM – 2, podjetje za gradbeniš-

tvo in trgovino d.o.o.
Skrajšana firma: MM – 2 d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamnikarje-

va 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mustafoski Mintas, Stru-

ga, Labuništa, vstop 12. 11. 1999, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mustafoski Mintas, imenovan 12. 11.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1999:
2215 Drugo založništvo; 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, železniš-
kih prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 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; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na

debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na 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 elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovi-
na 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; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 55233 Dejav-
nost oddajanja sob gospodinjstev turistom;
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; 6022 Dejavnost taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 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; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška

opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-2433
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10562 z dne 10. 12. 1999 pri subjektu
vpisa CONTROLMATIK COMMERCE, pro-
jektiranje, inženiring, proizvodnja meril-
ne in dozirne tehnike, servisiranje, pro-
daja in zastopanje, d.o.o., Fajfarjeva 15,
Domžale, sedež: Fajfarjeva 15, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/02235/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti, zastopnikov in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5287758
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Boben Vladimir, Komenda, Krekova
19, imenovan 29. 9. 1999; direktor Boben
Tomaž, Ljubljana, Hudovernikova 1, imeno-
van 29. 9. 1999; direktor Cerar Stojan,
Domžale, Študljanska 31, imenovan 29. 9.
1999; direktor Tomec Anton, Kamnik, Pod-
gorje 77a, imenovan 29. 9. 1999.

Člani nadzornega sveta: Boben Vladimir,
Boben Matjaž in Cerar Stojan, izstopili
29. 9. 1999.

Dejavnost, izbrisana dne 10. 12. 1999:
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
6022 Storitve taksistov; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 744 Ekonomsko propagiranje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1999:
28720 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 60220 Dejavnost taksistov; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 74400 Oglaše-
vanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 9. 1999.

Rg-2435
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10258 z dne 3. 12. 1999 pri subjektu
vpisa MIKROIKS, mikroelektronski inže-
niring, konzultacije in servis d.o.o., se-
dež: Dunajska 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02119/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5286646
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 11.

Rg-2437
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10566 z dne 2. 12. 1999 pri subjektu
vpisa INTERPART, Podjetje za trgovino,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 55-56 / 22. 6. 2000 / Stran 5393

izvoz, uvoz, zastopništvo, konsignacijo
in špedicijo, d.o.o., Ljubljana, Idrijska
22, sedež: Idrijska 22, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04036/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža in naslova zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5325579
Firma: INTERPART, trgovina na debe-

lo in drobno, posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERPART, d.o.o.
Sedež: 1125 Ljubljana, Cesta na Br-

do 49
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Veršič Mitja, Ljubljana, Idrijska 22,
imenovan 22. 12. 1989, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-2440
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11172 z dne 3. 12. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32555/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1467743
Firma: STUDIO BREG, vizualne komu-

nikacije, oblikovanje in arhitektura d.o.o.
Skrajšana firma: STUDIO BREG d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Breg 10
Osnovni kapital: 2,240.000 SIT
Ustanovitelj: Draušbaher Harald, Ljublja-

na, V Murglah 73, vstop 27. 7. 1999, vlo-
žek 2,240.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Draušbaher Harald, imenovan 27. 7.
1999; direktorica Marino Marija, Ljubljana,
Opekarska 12b, imenovana 27. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ogla-
ševanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-2441
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10591 z dne 3. 12. 1999 pri subjektu
vpisa VARTEX MEDIAMARKETING, Druž-
ba za marketing, d.o.o., sedež: Brnčiče-
va 13, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31786/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 1363620
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Martinović Mato, razrešen 9. 6.
1999; zastopnik Varol Omer Kagan Birol,

Dusseldorf, Nemčija, Kreutzberg 74a, raz-
rešen 9. 6. 1999 in imenovan za direktorja.

Rg-2443
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10212 z dne 2. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ADM TRADE, podjetje za medna-
rodno in notranjo trgovino d.o.o., sedež:
Parmova 41, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28420/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deležev, ustanoviteljev in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5952930
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Cesar Marko, izstop 31.

12. 1998; Jelnikar Alenka, Trzin, Jemčeva
14b, vstop 26. 6. 1996, vložek 1,260.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Schmidt
Franc Dieter Carl Herbert Jurgen, Hamburg,
Leinpfad 23, vstop 26. 6. 1996, vložek
840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 11. 1998.

Rg-2444
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10630 z dne 2. 12. 1999 pri subjektu
vpisa SOKO, proizvodnja, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Dolenjska cesta 244,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30869/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 1304631
Dejavnost, izbrisana dne 2. 12. 1999:

5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5551 Storitve menz; 6022 Storitve taksi-
stov; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1999:
5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5551 Dejavnost menz; 6022 De-
javnost taksistov; 6311 Prekladanje; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7440 Oglaševanje; 8041
Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izo-
braževanje; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Pogrebna dejavnost; 9304 Druge dejavno-
sti za nego telesa.

Rg-2447
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11184 z dne 30. 11. 1999 pri subjektu

vpisa UKA, založništvo, svetovanje, stori-
tve, d.o.o., sedež: Gašperšičeva 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26248/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5866049
Sedež: 1000 Ljubljana, Hruševska ce-

sta 66
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1999:

17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 21210 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske em-
balaže; 21230 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 21250 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 26210
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 26250 Proizvodnja drugih keramič-
nih izdelkov; 36610 Proizvodnja bižuterije;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51430 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51520 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51640 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 74820 Pakiranje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-2448
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11150 z dne 30. 11. 1999 pri subjektu
vpisa PARNAD, trgovsko podjetje, d.o.o.,
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Ljubljana, sedež: Cesta v Gorice 33,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05754/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5342236
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Zuzek Robis, Devin Nabrežina, Man-
hinje 16, imenovan 20. 10. 1999.

Rg-2449
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11366 z dne 24. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32528/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1468766
Firma: DM CONSULT, družba za po-

slovno svetovanje in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: DM Consult d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1241 Kamnik, Zikova ulica 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Drašček Miroslav, Kam-

nik, Zikova ulica 3, vstop 25. 10. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Drašček Miroslav, imenovan 25. 10.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1999:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo 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 proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-

belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 6312 Skladiš-
čenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniš-
ke opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost
holdingov; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9111
Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru-
ženj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-2451
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10577 z dne 19. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32516/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 1453866
Firma: SCAGNETTI, TRSTENJAK-

MAKAR, & CO., trgovina, posredništvo,
k.d.

Skrajšana firma: SCAGNETTI, Trste-
njak-Makar & Co., k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Nussdorferje-

va 13
Ustanovitelja: Trstenjak-Makar Bojan,

Ljubljana, Nussdorferjeva 13, vstop 7. 10.
1999, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Krajnc Nataša, Celje, Ul. bratov
Dobrotinškov 8, vstop 7. 10. 1999, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja do viši-
ne nevplačanega vložka.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Trstenjak-Makar Bojan, imenovan 7.
10. 1999; prokuristka Krajnc Nataša, ime-
novana 7. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1999:
22150 Drugo založništvo; 36220 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 36610 Proi-
zvodnja bižuterije; 36630 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 52430 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje.

Rg-2455
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10560 z dne 16. 11. 1999 pri subjektu
vpisa OCEAN, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Kamnik, sedež: Šipkova
6, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/21098/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, deležev, zastopnikov, druž-
bene pogodbe in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5726565
Osnovni kapital: 31,604.000 SIT
Ustanovitelji: Ahlin Milena, Kamnik, Šip-

kova 6, vstop 1. 9. 1997, vložek
10,534.668 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ahlin Stanislav-Peter, Kamnik, Šipko-
va 6, vstop 6. 10. 1999, vložek
10,534.666 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ahlin Marko, Kamnik, Šipkova 6, vstop
6. 10. 1999, vložek 10,534.666 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Ahlin Marko, imenovan 6. 10. 1999.
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Dejavnost, izbrisana dne 16. 11. 1999:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska in toplotna obdelava kovin; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1999:
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin; 2872 Proizvodnja lahke kovinske em-
balaže; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7440 Ogla-
ševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 10. 1999.

Rg-2456
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04295 z dne 16. 11. 1999 pri subjektu
vpisa MONT, založništvo, svetovanje,
marketing in tuji jeziki, d.o.o., Ljubljana,
Smoletova 18, sedež: Smoletova 18,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11519/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, osnovnega kapitala, deleža, spre-
membo naslova ustanovitelja in zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5476593
Firma: MONT, založništvo, svetovanje,

marketing in tuji jeziki, d.o.o.
Skrajšana firma: MONT, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mahkota Anton, Ljubljana,

Smoletova 18, vstop 17. 1. 1991, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mahkota Anton, imenovan 17. 1.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševa-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobra-
ževanje.

Rg-2457
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04464 z dne 12. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa FARMAVET, družba za živino-
rejo in veterinarstvo, d.o.o., Ivančna Go-
rica, sedež: Stična 1, 1295 Ivančna Go-
rica, pod vložno št. 1/29105/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo us-
tanoviteljev, deležev in zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 1125524
Ustanovitelj: Finc Sonja, Ivančna Gorica,

Na klancu 10, Gliha Vladislav, Velika Loka,
Velika Loka 6, Gorše Jože, Grosuplje, Mala
Loka 1, Hrovat Vlasta, Ivančna Gorica, Mu-
ljava 36b, Kohek Nada, Ivančna Gorica, C.
2. grupe odredov 31, Kuhelj Srečko, Ivanč-

na Gorica, Gabrje pri Stični 15a, Kutnar
Veronika, Šentvid pri Stični, Temenica 13,
Lokar Bojan, Ivančna Gorica, Stična 90a,
Mandelj Andreja, Trebnje, Križ 2, Markovič
Stanislava, Ivančna Gorica, Na klancu 14,
Mulh Jože, Dobrnič, Gor. Kamenje 7, Pajek
Andrej, Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični
8b, Petan Jože, Šentvid pri Stični, Velike
Pece 26, Planinšek Alojz, Veliki Gaber, Za-
gorica 40, Plantarič Alojzi, Ivančna Gorica,
Pot v Resje 4, Praznik Milena, Šentvid pri
Stični, Šentvid pri Stični 158, Puš Dušan,
Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 57, Rih-
ter Ani, Šentvid pri Stični, Zaboršt 4a, Sto-
kič Zoran, Ljubljana, Na jami 3, Strah Kristi-
na, Krka, Krka 43, Strmole Anton, Veliki
Gaber, Gornje Praproče 5, Šarlija Milan,
Izola, Ferda Bidovca 8, Škufca Jože, Krka,
Znojile pri Krki 7, Štrempfelj Marinka, Šen-
tvid pri Stični, Petrušnja vas 26, Žugčič Aloj-
zija, Ivančna Gorica, Cesta II. grupe odre-
dov 33 – izstopili 7. 7. 1999; Martinjak
Miljenko, Ljubljana, Brilejeva 22, vstop
7. 7. 1999, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stokič Zoran, razrešen 12. 7. 1999;
direktor Martinjak Miljenko, Ljubljana, Brile-
jeva 22, imenovan 12. 7. 1999.

Rg-2498
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01116 z dne 21. 12. 1999 pri subjektu
vpisa KOMPAS INTERNATIONAL, turistič-
na in trgovinska delniška družba, d.d.,
Ljubljana, Pražakova 4, sedež: Pražako-
va 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03502/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča osnovni kapital, uskladitev dejavno-
sti in spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5255171
Osnovni kapital: 696,000.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1999:

0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 3002 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na 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; 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; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55100 Dejavnost ho-
telov in podobnih obratov; 5522 Dejavnost
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 De-
javnost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7011 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih
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strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 73102 Ra-
ziskovanje 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; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Oglaševanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
29711 Prirejanje klasičnih iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba statuta z dne 15. 2. 1999.

Rg-2499
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11275 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI
ODRED CERKNICA, sedež: Cerknica,
1380 Cerknica, pod vložno št.
1/01136/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5082722
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Levec Cvetka, razrešena 31. 10.
1999 kot v.d. ravnateljice; ravnateljica Bra-
niselj Marija, Cerknica, Dolenje Jezero 4,
imenovan 1. 11. 1999.

Rg-2500
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11242 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa TITAN, tovarna kovinskih izdelkov
in livarna d.d., Kamnik, sedež: Kovinar-
ska 28, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/00147/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5035686
Člani nadzornega sveta: Resnik Franc,

izstop 15. 10. 1999; Janša Peter, izstop
13. 9. 1999; Kunc Pavle, vstop 18. 10.
1999 ter Strohmaier Miroslav, vstop
15. 10. 1999.

Rg-2503
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10979 z dne 20. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa TOTRA PLASTIKA, podjetje
izdelkov iz plastičnih mas, d.d., Trpin-

čeva 39, Ljubljana, sedež: Trpinčeva
39, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26147/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5860563
Člani nadzornega sveta: Šutovič Zlatka,

izstop 30. 9. 1999 ter Šušteršič Andrej,
vstop 30. 9. 1999.

Rg-2506
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10612 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa GRADBENO PODJETJE BEŽIGRAD
d.d., Ljubljana, Podmilščakova 24, se-
dež: Podmilščakova 24, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5076404
Osnovni kapital: 238,110.000 SIT
Sprememba statuta z dne 2. 7. 1999.

Rg-2507
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10611 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa SLOVENICA, Zavarovalniška hiša
d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206, Fi-
liala Maribor, Partizanska cesta 37, Ma-
ribor, sedež: Partizanska cesta 37, 2109
Maribor, pod vložno št. 1/20562/04 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5688302005
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Končnik Anton, razrešen 15. 9.
1998 kot namestnik generalnega direktorja
družbe; član uprave Hartman Rasto, Ljublja-
na, Celovška 134, imenovan 16. 9. 1999.

Rg-2508
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11226 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa AVTOBIT, vzdrževanje, trgovina in
posredovanje vozil, d.o.o., Ljubljana, Li-
tijska 329, sedež: Litijska 329, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06763/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča: ugovoru
se ugodi, sklep o začetku postopka izbrisa
Srg 5659/99 se razveljavi in se vpiše: spre-
membo firme, osnovnega kapitala, uskladi-
tev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5367514
Firma: AVTOBIT, vzdrževanje, trgovi-

na in posredovanje vozil, d.o.o., Ljublja-
na

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Bitenc Ana Marija, Ljub-

ljana, Litijska cesta 329, vstop 26. 4. 1990,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1999:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 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; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli

in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 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-
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lo 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 nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 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
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
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; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov;
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; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 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 dru-
gih lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski

potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7011 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9900 Eksteritorialne organi-
zacije in združenja.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah, se zače-
tek postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 5659/99 z dne 10. 9.
1999, razveljavi.

Rg-2509
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10628 z dne 20. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa PLETILNICA, žične tkanine
in filtri, d.o.o., sedež: Majde Šilc 1, 1317
Sodražica, pod vložno št. 1/12706/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo imetnikov enotnega deleža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5498074
Sprememba imetnikov enotnega deleža

na podlagi pogodbe o odsvojitvi dela enot-
nega deleža SV 672/99 z dne 22. 9. 1999.

Rg-2510
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10120 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa MAGNETI PLUS, trgovina in stori-
tve d.d., sedež: Stegne 37, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26864/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5821398
Člani nadzornega sveta: Vrhovec Maja –

predsednica, Erman Janja – članica, Jevni-
kar Dušan – član in Skubic Irena – članica,
vsi izstopili 30. 6. 1998; Stare Branko, Vr-
hovec Maja in Erman Janja, vstopili 30. 6.
1998.

Rg-2512
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10761 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu
vpisa DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
sedež: Mali trg 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01116/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5132088
Sprememba statuta z dne 22. 7. 1999.

Rg-2513
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12092 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu
vpisa AGROTON, export-import, trgovina
in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, Tržaš-
ka 359, sedež: Tržaška 359, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20144/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča nadomestni
sklep Srg 7465/98, spremembo osnovne-
ga kapitala, deleža in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5699045
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Drešar Anton, Ljubljana,

Krimska 11, vstop 29. 10. 1992, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

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

Rg-2514
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11573 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu
vpisa AVTOMEHANIKA SEVER, servisira-
nje in trgovina, d.o.o., Brezovica, Pods-
vetija 32, sedež: Podsvetija 32, 1351
Brezovica, pod vložno št. 1/14768/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča nado-
mestni sklep Srg 7467/98, spremembo os-
novnega kapitala, deleža in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5570395
Osnovni kapital: 6,667.000 SIT
Ustanovitelj: Sever Franc, Brezovica,

Podsvetija 32, vstop 18. 11. 1991, vlo-
žek 6,667.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

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

Rg-2517
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12425 z dne 27. 12. 1999 pri subjektu
vpisa CENTRALEX, podjetje za trgovino,
montažo in vzdrževanje, d.o.o., Ljublja-
na, Kettejeva 5, sedež: Kettejeva 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04762/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža, uskladitev dejavnosti in spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5663458
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kovačič Matjaž, Ljubljana,

Podlimbarskega 24, vstop 21. 12. 1989,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1999:
26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za
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gradbeništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov
iz mavca za gradbeništvo; 26630 Proizvod-
nja sveže betonske mešanice; 26640 Pro-
izvodnja malte; 26650 Proizvodnja izdelkov
iz vlaknatega cementa; 26660 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45240
Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 51130 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51610 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 51660 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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 us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-

skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 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 opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov; 55401 Točenje pi-
jač 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; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60240 Cestni tovorni promet;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških
naprav; 72600 Druge računalniške dejav-
nosti; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Ogla-
ševanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Fo-
tografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 11. 1999.

Rg-2518
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10648 z dne 27. 12. 1999 pri subjektu
vpisa INTARA, borzno posredniška hiša,
d.d., Ljubljana, sedež: Železna cesta 18,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20539/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, uskladitev de-
javnosti, spremembo članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5648238
Firma: INTARA, finančno svetovanje

in posredovanje, d.d., Ljubljana
Člani nadzornega sveta: Primožič Samo

in Ogrin Olga, izstopila 28. 9. 1999 ter
Pogorelec Tomaž in Bohnec Franc, vstopila
28. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 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; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-

terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejav-
nost kampov; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 5530 Dejavnost prehram-
benih gostinskih obratov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74150 De-
javnost holdingov; 74400 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832

Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba statuta z dne 28. 9. 1999.

Rg-2519
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11179 z dne 27. 12. 1999 pri subjektu
vpisa FLAMIN HOLDING, družba za trgo-
vino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., se-
dež: Na trati 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29750/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov, deležev in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1214209
Osnovni kapital: 30,000.000 SIT
Ustanovitelji: MICRAT, ekonomske, teh-

nološke in organizacijske storitve, d.o.o.,
Vrhnika, Drenov grič 169, vstop 28. 8.
1997, vložek 7,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kolmanič Jožef, Maribor, Ob
ribniku 13, vstop 22. 12. 1998, vložek
5,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Junger Brane, Vrhnika, Kopališka ulica
7, vstop 28. 8. 1997, vložek 4,350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jerončič
Darinka, Maribor, Mlekarniška ulica 14,
vstop 28. 8. 1997, vložek 3,900.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kolmanič Fran-
čišek, Maribor, Ob ribniku 13, vstop 22.
12. 1998, vložek 3,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kastelic Božidar, Mari-
bor, Židovska ulica 12, vstop 28. 8. 1997,
vložek 3,900.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Bahl Ankush, Ljubljana, Križna uli-
ca 36, vstop 22. 12. 1998, vložek
1,650.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 12. 1998.

Rg-2520
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11036 z dne 27. 12. 1999 pri subjektu
vpisa PODJETJE TRG, trgovina d.d., Ljub-
ljana, sedež: Celovška 150, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03460/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje iz d.d. v d.o.o., spremembo firme, usta-
noviteljev, tipa in datuma pooblastila zastop-
nika in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5004071
Firma: PODJETJE TRG, trgovina

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: Podjetje TRG d.o.o.

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d., iz-
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stop 27. 12. 1999; Slovenski odškodninski
sklad d.d., izstop 27. 12. 1999; Slovenska
razvojna družba d.d., izstop 27. 12. 1999;
upravičenci interne razdelitve, izstopili 27.
12. 1999; udeleženci notranjega odkupa,
izstopili 27. 12. 1999; Uršič Bojan, Loga-
tec, Pavšičeva 36, vstop 27. 12. 1999,
vložek 218.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Watzak Aleksandra Saša, Ljublja-
na, Jakčeva 13, vstop 27. 12. 1999, vlo-
žek 72.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Watzak Aleš, Ljubljana, Jakčeva 13,
vstop 27. 12. 1999, vložek 181.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Watzak Jurij,
Ljubljana, Jakčeva 13, vstop 27. 12. 1999,
vložek 254.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Watzak Zvonimira Ana, Ljubljana,
Jakčeva 13, vstop 27. 12. 1999, vložek
367.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kocjan Anamarija, Ljubljana, Ziherlova 6,
vstop 27. 12. 1999, vložek 1,067.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jeraj Helena,
Brezovica, V Radno 41, vstop 27. 12.
1999, vložek 617.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Naglič Marta, Ljubljana, Ada-
mičeva 6, vstop 27. 12. 1999, vložek
486.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Susman Anton, Ig, Iška 1, vstop 27. 12.
1999, vložek 456.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Susman Rok, Ig, Iška 1, vstop
27. 12. 1999, vložek 72.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Susman Maja, Ig,
Iška 1, vstop 27. 12. 1999, vložek 72.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Susman
Miroslava, Ig, Iška 1, vstop 27. 12. 1999,
vložek 218.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Dimkovski Nada, Ljubljana, Vojko-
va 71, vstop 27. 12. 1999, vložek 570.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dimkovski
Trajan, Ljubljana, Vojkova 71, vstop 27. 12.
1999, vložek 291.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Dimkovski Marija, Ljubljana,
Vojkova 71, vstop 27. 12. 1999, vložek
181.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dimkovski Marko, Ljubljana, Vojkova 71,
vstop 27. 12. 1999, vložek 72.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Novak Mirko,
Ljubljana, Cilenškova 34, vstop 27. 12.
1999, vložek 601.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ribič Ladislav, Ljubljana, Ma-
rinovševa 23, vstop 27. 12. 1999, vložek
426.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bandelj Anica, Ljubljana, Sp. Rudnik II 19,
vstop 27. 12. 1999, vložek 489.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lucian Alja,
Ljubljana, Šišenska 42, vstop 27. 12. 1999,
vložek 72.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Povše Jože, Ljubljana, Brilejeva 22,
vstop 27. 12. 1999, vložek 272.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Povše Marija,
Ljubljana, Brilejeva 22, vstop 27. 12. 1999,
vložek 64.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Povše Simona, Ljubljana, Brilejeva 22,
vstop 27. 12. 1999, vložek 12.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Podgoršek
Franc, Ljubljana-Šentvid, Krvinova 4, vstop
27. 12. 1999, vložek 774.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Podgoršek Tanja,
Ljubljana-Šentvid, Krvinova 4, vstop 27. 12.
1999, vložek 140.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Podgoršek Sandra, Ljublja-
na-Šentvid, Krvinova 4, vstop 27. 12. 1999,
vložek 42.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Podgoršek Klemen, Ljubljana-Šentvid,
Krvinova 4, vstop 27. 12. 1999, vložek

42.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lu-
kavečki Zvonko, Maribor, Rapočeva 18,
vstop 27. 12. 1999, vložek 580.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cej Slavko, Ma-
ribor, Grčarjeva 38, vstop 27. 12. 1999,
vložek 641.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Cej Grega, Maribor, Grčarjeva 38,
vstop 27. 12. 1999, vložek 72.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cej Petra, Ma-
ribor, Grčarjeva 38, vstop 27. 12. 1999,
vložek 72.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vinčič Matejka, Maribor, Železnikova
ul. 18, vstop 27. 12. 1999, vložek 481.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Prejac
Zdravko, Maribor, Meljska 92, vstop 27.
12. 1999, vložek 605.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Prejac Stanka, Maribor,
Meljska 92, vstop 27. 12. 1999, vložek
181.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Prejac Tamara, Maribor, Meljska 92, vstop
27. 12. 1999, vložek 72.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Peršin Miran, Pre-
serje, Kamnik pod Krimom 38, vstop 27.
12. 1999, vložek 266.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Čibej Janez, Kranj, Bič-
kova 1, vstop 27. 12. 1999, vložek
547.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Antonič Miroslav, Ljubljana-Polje, Hladilniš-
ka pot 18d, vstop 27. 12. 1999, vložek
586.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čebokli Branko, Ljubljana, Preglov trg 5,
vstop 27. 12. 1999, vložek 695.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Čebokli Jožica,
Ljubljana, Ižanska cesta 57, vstop 27. 12.
1999, vložek 291.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Čebokli Alenka, Ljubljana,
Preglov trg 5, vstop 27. 12. 1999, vložek
72.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Prešeren Marta, Brezovica, Dragomerška
cesta 36, vstop 27. 12. 1999, vložek
443.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kokalj Robert, Dol pri Ljubljani, Vinje 112,
vstop 27. 12. 1999, vložek 218.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kenk Marjan,
Ljubljana, Jarška cesta 12, vstop 27. 12.
1999, vložek 218.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kenk Pavla, Ljubljana, Rožna
dolina, C II 36, vstop 27. 12. 1999, vložek
291.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kenk Karmen, Ljubljana, Jarška cesta 12,
vstop 27. 12. 1999, vložek 218.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kenk Uroš,
Ljubljana, Jarška cesta 12, vstop 27. 12.
1999, vložek 72.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Žagar Kovač Sonja, Domžale,
Ljubljanska 80, vstop 27. 12. 1999, vložek
259.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Recek Tomaž, Ljubljana, Preglov trg 2,
vstop 27. 12. 1999, vložek 520.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lapajne Anita,
Ljubljana, Preglov trg 2, vstop 27. 12.
1999, vložek 125.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Recek Teja, Ljubljana, Pre-
glov trg 2, vstop 27. 12. 1999, vložek
44.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Recek Julijana, Ljubljana, Smoletova 18,
vstop 27. 12. 1999, vložek 393.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Podgoršek Jo-
žica, Ljubljana-Šentvid, Gunceljska cesta 5,
vstop 27. 12. 1999, vložek 109.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kavčič Marija,
Vrhnika, Dobovičnikova ulica 76, vstop 27.
12. 1999, vložek 140.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Vodnik Uršič Jasna, Lo-
gatec, Pavšičeva ulica 36, vstop 27. 12.

1999, vložek 115.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Čelar Miloš, Ljubljana, Do-
lenjska 36, vstop 27. 12. 1999, vložek
291.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zupanc Milan, Ljubljana-Polje, Polje, Cesta
VI/6, vstop 27. 12. 1999, vložek 233.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zupanc
Cecilija, Žabnica, Zgornje Bitnje 251, vstop
27. 12. 1999, vložek 126.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Garvas Tomaž, Ljub-
ljana, Knezov štradon 20a, vstop 27. 12.
1999, vložek 277.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zlobko Mojca, Ljubljana-Po-
lje, Kašeljska 69, vstop 27. 12. 1999, vlo-
žek 164.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Maček Tomo, Ljubljana, Glavarjeva
49, vstop 27. 12. 1999, vložek 271.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Balas Ti-
na, Ljubljana, Vide Janežič 11, vstop 27.
12. 1999, vložek 97.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ovčak Niko, Ljubljana-Šmart-
no, Rocenska 8, vstop 27. 12. 1999, vlo-
žek 310.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bone Tanja, Ljubljana, Topniška 43,
vstop 27. 12. 1999, vložek 156.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lucian Serge-
ja, Ljubljana, Šišenska 42, vstop 27. 12.
1999, vložek 236.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jankovič Sonja, Radomlje,
Ziherlova 6, vstop 27. 12. 1999, vložek
80.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lu-
kavečki Janez, Maribor, Letonjeva ulica 6,
vstop 27. 12. 1999, vložek 128.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lukavečki Be-
njamin, Maribor, Letonjeva ulica 6, vstop
27. 12. 1999, vložek 34.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; ATENA ENA d.d.,
Ljubljana, Slovenska 56, vstop 27. 12.
1999, vložek 91,972.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slovenska razvojna
družba d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop
27. 12. 1999, vložek 26,779.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; enotni delež v zne-
sku 24.000 SIT, vstop 27. 12. 1999, vlo-
žek 24.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Prešeren Gašper (imetnik enotnega de-
leža v znesku 24.000 SIT v višini 8.000
SIT), Brezovica Dragomerška 36, vstop 27.
12. 1999, odgovornost: ne odgovarja; Po-
nikvar Jože (imetnik enotnega deleža v zne-
sku 24.000 SIT v višini 8.000 SIT) Cerkni-
ca, Kebetova 20, vstop 27. 12. 1999, od-
govornost: ne odgovarja; Kobilšek Sonja
(imetnica enotnega deleža v znesku 24.000
SIT v višini 8.000 SIT), Kamnik, Jamova
15, vstop 27. 12. 1999, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Podgoršek Franc, razrešen 20. 10.
1999, kot začasni direktor družbe in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Čebokli Bran-
ko, izstop 27. 7. 1999; Kocjan Anamarija in
Novak Mirko, izstopila 27. 7. 1999 ter Šo-
štarič Tatjana, Kocjan Anamarija in Čebokli
Branko, vstopili 27. 7. 1999.

Rg-2521
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11274 z dne 28. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa IMP PROJEKTIVNI BIRO d.d.,
Ljubljana, Dunajska 7, sedež: Dunajska
7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
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1/04597/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5078059
Člani nadzornega sveta: Rojs Aleš, član,

izstop 25. 10. 1999 in Rovanšek Anica,
predsednica, izstop 25. 10. 1999 ter Ro-
vanšek Anica in Stržinar Jakob, vstopila
25. 10. 1999.

Rg-2522
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10499 z dne 29. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa BUTALA, Podjetje za inženi-
ring in trgovino, d.o.o., Kočevje, Trg zbo-
ra odposlancev 80, sedež: Trg zbora od-
poslancev 80, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/06301/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ugovoru se ugodi, sklep o za-
četku postopka izbrisa Srg 5534/99 se raz-
veljavi in se vpiše: preoblikovanje iz d.o.o. v
k.d., spremembo firme in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5581702
Firma: BUTALA, trgovina in inženiring,

k.d.
Skrajšana firma: BUTALA k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Butala Viktor, Kočevje, Trg

zbora odposlancev 80, izstop iz d.o.o. in
vstop v k.d. 29. 12. 1999, vložek 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Butala Urš-
ka, Kočevje, Trg zbora odposlancev 80,
vstop 29. 12. 1999, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1999:
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
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; 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;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 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 de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-

mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na 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 elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
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; 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 ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 6022 De-
javnost taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7470 Čiščenje
stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah, se zače-
tek postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 5534/99 z dne 3. 9.
1999, razveljavi.

Rg-2523
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00088 z dne 5. 1. 2000 pri subjektu
vpisa TAPIS TRADE, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Kodrova 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26151/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 15943/94 –
zaradi priimka ustanovitelja in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5878942
Ustanovitelj: Teršek Branko, Mengeš,

Slamnikarska ul. 6, vstop 23. 11. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Teršek Branko, imenovan 23. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-2524
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11491 z dne 7. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32682/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev GIZ s temile
podatki:

Matična št.: 1468944
Firma: GIZ SUMA 2000, gospodarsko

interesno združenje
Skrajšana firma: GIZ SUMA 2000
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: 1230 Domžale, Slamnikar-

ska 4
Ustanovitelji: NAPREDEK TRGOVINA

d.d., Domžale, Ljubljanska 64, vstop
25. 10. 1999, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; ABC TABOR, Medna-
rodno trgovsko podjetje d.d., Grosuplje,
Adamičeva 14, vstop 25. 10. 1999, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
KOČNA, Trgovsko podjetje d.d., Kamnik,
Ekslerjeva 8, vstop 25. 10. 1999, odgovor-
nost:odgovarja s svojim premoženjem;
ŽIVILA KRANJ, Trgovina in gostinstvo, d.d.,
Naklo, Cesta na Okroglo 3, vstop 25. 10.
1999, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; ERA, Trgovina z živilskimi in ne-
živilskimi izdelki d.d., Velenje, Prešernova
10, vstop 25. 10. 1999, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; KOLONIALE
VELETRGOVINA d.d., Maribor, Tržaška ce-
sta 39, vstop 25. 10. 1999, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem;
VELETRGOVINA POTROŠNIK d.d., Murska
Sobota, Arhitekta Novaka 2, vstop 25. 10.
1999, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
predsednik uprave Skok Stanislav, Komen-
da, Suhadole 46b, imenovan 3. 11. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 2000:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
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ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 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;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, 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 tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 9111 Dejavnost po-
slovnih in delodajalskih združenj.

Rg-2525
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00702 z dne 10. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV
d.d., sedež: Miklošičeva 19, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10687/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča popravni sklep
zaradi vejice v firmi s temile podatki:

Matična št.: 5063345
Firma: ZAVAROVLANICA TRIGLAV,

d.d.

Rg-2526
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15738 z dne 11. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa ŽITO, prehrambena industri-
ja, d.d., sedež: Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, pod vložno št. 1/07694/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča pripojitev
družbe ŽITO PEKARNA KRŠKO d.o.o., Krš-
ko, Cesta 4. julija 86 (058 1/01132/00) s
temile podatki:

Matična št.: 5391814
Pripojitev družbe ŽITO PEKARNA

KRŠKO d.o.o., Krško, Cesta 4. julija 86
(058 1/01132/00) na podlagi pripojitvene
pogodbe SV 1/2000 z dne 4. 1. 2000.

Rg-2529
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10866 z dne 23. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ČESNIK PROJEKT, podjetje za pro-
jektiranje, trgovino in inženiring d.o.o.,
sedež: Štefanova 1, 1110 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13235/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova, osnovnega kapitala, deleža, naslova
ustanovitelja in zastopnika ter spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5521769
Firma: ČESNIK PROJEKT, podjetje za

projektiranje in inženiring d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 59
Osnovni kapital: 5,341.000 SIT
Ustanovitelj: Česnik Miroslav, Ljubljana,

Litijska cesta 147, vstop 2. 10. 1991, vlo-
žek 5,341.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Česnik Miroslav, imenovan 2. 10.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 10. 1999.

Rg-2530
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10922 z dne 30. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa NAMA INTERNATIONAL, Proi-
zvodno in trgovsko podjetje, d.o.o. Ljub-
ljana, Čopova 9, sedež: Čopova 9, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12864/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5506964
Ustanovitelj: LONDRA d.o.o., izstop 12.

10. 1999; PRIME CONTINENTAL
HOLDING LIMITED, London, Wix 5HD, 20
Berkeley Square, vstop 12. 10. 1999, vlo-
žek 34,706.514,30 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-2531
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11401 z dne 27. 12. 1999 pri subjektu
vpisa PROKLIMA, Trgovina in zastopanje
d.o.o., Trzin, sedež: Hrastovec 1, 1234
Trzin-Obrtno industrijska cona, pod vlož-
no št. 1/15334/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, deležev in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5556180
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: Jurišič Branko, Vrhnika,

Cankarjevo nabrežje 10, vstop 30. 12.
1994, vložek 3,334.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Korotaj Andrej, Ljublja-
na, Groharjeva c. 14, vstop 30. 12. 1994,
vložek 3,333.000 SIT, odgovornost: ne

odgovarja; Žontar Aleš, Medvode, Spod-
nje Pirniče 24c, vstop 30. 12. 1994, vlo-
žek 3,333.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 10. 1999.

Rg-2533
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11463 z dne 27. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ROMIZ, podjetje za svetovanje, tr-
govino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Savska 3, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27351/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, deležev, dejavnosti, naslova ustanovi-
teljev in zastopnikov ter pogodbe o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5931894
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Dernovšek Iztok, Vrhnika,

Sternenova cesta 33, Verd, vstop 16. 1.
1996, vložek 825.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Dernovšek Romana, Vrhnika,
Sternenova cesta 33, Verd, vstop 16. 1.
1996, vložek 825.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; ROMIZ, Podjetje za svetova-
nje, trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Ljubljana, Savska 3, vstop 7. 10. 1999,
vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dernovšek Iztok, imenovan 16. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Dernovšek Romana, Vrhnika, Ster-
nenova cesta 33, Verd, imenovana 16. 1.
1996.

Dejavnost, izbrisana dne 27. 12. 1996:
511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 6022 Storitve taksistov; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1999:
6022 Dejavnost taksistov; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6412 Kurirska dejavnost, razen javne po-
šte; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7415 Dejavnost
holdingov; 7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 10. 1999.

Rg-2535
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11727 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa KRIM, podjetje za informatiko
d.o.o., Velike Lašče, sedež: Velike Lašče
129, 1315 Velike Lašče, pod vložno št.
1/21851/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, družbene pogodbe ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5729386
Firma: KRIM, podjetje za informatiko

d.o.o.
Skrajšana firma: KRIM d.o.o.
Sedež: 1290 Grosuplje, Pod hribom

III/3
Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1999:

7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in os-
krba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 11. 1999.

Rg-2536
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11728 z dne 29. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa SPES, trgovina, storitve, uvoz-
izvoz d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 21,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20292/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5687187
Dejavnost, izbrisana dne 29. 12. 1999:

5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1999:
51460 Trgovina na debelo s farmacevtski-
mi izdelki; 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;

74150 Dejavnost holdingov; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74400 Oglaše-
vanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 10. 1999.

Rg-2538
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11854 z dne 15. 12. 1999 pri subjektu
vpisa EKOGUM, Podjetje za ekološko ob-
novo gum za vozila, d.o.o., sedež: Kam-
niška 48, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02560/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5294223
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 133
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

3. 9. 1999.

Rg-2539
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11855 z dne 17. 12. 1999 pri subjektu
vpisa TRAFCONS, podjetje za prometno
načrtovanje, inženiring in konsalting,
d.o.o., Ljubljana, Bratov Babnik 67, se-
dež: Bratov Babnik 67, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/15167/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala deleža, akta o ustanovitvi ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5555850
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Sonnenwald Mitja, Ljublja-

na, Bratov Babnik 67, vstop 11. 1. 1992,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1999:
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 72200 Svetovanje in os-
krba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 72600 Druge
računalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geološ-
ko, geofizikalno, geokemično in drugo opa-
zovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 11. 1999.

Rg-2540
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12560 z dne 16. 12. 1999 pri subjektu
vpisa LINK PRO, informatika, trženje, in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vodo-
vodna 97, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17154/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5873428
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Robič Janez, razrešen 17. 11.
1999; zastopnik Lemut Zoran, razrešen
17. 11. 1999.

Rg-2544
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12791 z dne 23. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32642/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1482904
Firma: BT & PAMICO, družba za trgo-

vino, storitve in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: BT & PAMICO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1211 Ljubljana-Šmartno, Ce-

sta Cirila Kosmača 55c
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Hajdinjak Pavao in Hajdi-

njak Biserka, oba Ljubljana-Šmartno, Cesta
Cirila Kosmača 55c, vstopila 29. 11. 1999,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hajdinjak Pavao, imenovan 29. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51410 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
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delki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60220 Dejavnost taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 61100 Pomorski pro-
met; 61200 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 62100 Zračni promet na rednih lini-
jah; 62200 Izredni zračni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-2547
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13268 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ADAPT, gradbeno podjetje in trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška
76, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03730/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža, zastopnika, akta o ustanovitvi in us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5312680
Osnovni kapital: 2,800.000 SIT
Ustanovitelji: Grmovšek Marko, Brezovi-

ca pri Ljubljani, Na Grivi 49, Dragomer,
vstop 15. 12. 1989, vložek 2,800.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Doič Ksenija, Radovljica, Bevkova
ulica 35, imenovana 28. 10. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 20. 12. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 85324 Druge so-
cialne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7440 Oglaševa-
nje; 85324 Dejavnost varstveno delovnih
centrov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 10. 1999.

Rg-2548
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13269 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ADAPT M, storitve in trgovina
d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 76,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31340/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika, naziva ak-
ta o ustanovitvi in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1319825
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Grmovšek Marko, Brezovica, Na
Grivi 49, Dragomer, razrešen 28. 10. 1999
in imenovan za direktorja; direktorica Matič
Marinka, razrešena 28. 10. 1999; zastop-
nik Zajc Igor, Ljubljana, Stanežiče 30a, ime-
novan 28. 10. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 20. 12. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7440 Oglaševa-
nje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 10. 1999.

Rg-2549
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13270 z dne 28. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ALMA-ELECTRONIC, podjetje
za proizvodnjo elektronske opreme, no-
tranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Jožeta Jame 16, sedež: Jožeta Ja-
me 16, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19775/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo firme, naslova sedeža,
osnovnega kapitala, naslova ustanovitelja,
spremembo zastopnika in naziva, akta o us-
tanovitvi in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5672805
Firma: ALMA-ELECTRONIC, podjetje

za proizvodnjo elektronske opreme, no-
tranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Gori-
ce 38

Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Vukić Dragan, Zagreb, Po-

ljička 8, vstop 4. 9. 1992, vložek 3,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Vukić Dragan, razrešen 24. 11.
1999 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; prokuristka Kemperl
Ivana Vanja, razrešena 24. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1999:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proi-
zvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Oglaševanje; 7482 Pakira-
nje; 92623 Druge športne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 11. 1999.
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Rg-2552
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13541 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ŠPICA, trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Letališka
cesta 33, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15212/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
akta o ustanovitvi, spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5590825
Firma: RAUCH, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: RAUCH d.o.o.
Dejavnost, izbrisana dne 20. 12. 1999:

551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1999:
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
7. 12. 1999.

Rg-2556
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13549 z dne 22. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32632/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1483269
Firma: CD-COM RECORDS, Založniš-

tvo in distribucija d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: CD-COM RECORDS

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Gori-

ce 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Prijatelj Mateja, Ljublja-

na, Linhartova cesta 36, vstop 9. 12. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Prijatelj Mateja, imenovana 9. 12.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1999:
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-2557
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13555 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu
vpisa LIST, družba za trgovanje na debe-
lo in drobno z mešanim blagom, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Brilejeva 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02628/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5300215
Osnovni kapital: 9,000.000 SIT
Ustanovitelja: Gajšek Franc, Ljubljana,

Vrnikova 11, vstop 27. 10. 1989, vložek
6,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; FACIG, Trgovsko podjetje d.d., izstop
24. 12. 1997; Cerar Peter, izstop 24. 12.
1997; Zupanc Borislav, Ljubljana, Trnovska
8, vstop 24. 12. 1997, vložek 3,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1999:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih potrebš-
čin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Iz-
dajanje 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 proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 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; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5274 Druga popravila, d.n.; 5510 Dejav-
nost hotelov in podobnih obratov; 5530 De-
javnost prehrambenih gostinskih obratov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6022 Dejavnost
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7415 Dejavnost holdingov; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
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izobraževanje, d.n.; 9262 Dejavnost marin
in smučarskih centrov, druge športne de-
javnosti; 9304 Druge dejavnosti za nego
telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 12. 1999.

Rg-2558
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/14019 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu
vpisa BLOK, d.o.o., podjetje za predela-
vo sekundarnih surovin in trgovina z
barvnimi kovinami, sedež: Slovenčeva
97, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17548/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5888069
Dejavnost, izbrisana dne 22. 12. 1999:

7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1999:
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge dejavnosti javne higie-
ne.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 12. 1999.

Rg-2563
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/14605 z dne 27. 12. 1999 pri subjektu
vpisa TURBOSIST, trgovina in poslovne
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaš-
ka cesta 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/32569/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1454013
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva

cesta 13.

Rg-2566
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14609 z dne 28. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa PRIGO, podjetje za transport,
gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Brezo-
vica, sedež: Podpeška 10, 1351 Brezo-
vica, pod vložno št. 1/03528/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, deležev, dejavnosti in po-
godbe o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5460271
Osnovni kapital: 96,225.000 SIT
Ustanovitelja: Pristavec Angelca, Preser-

je, Podpeč 39, vstop 12. 12. 1989, vložek
28,867.500 SIT, odgovornost: ne odgo-

varja; Pristavec Izidor, Preserje, Podpeč 39,
vstop 12. 12. 1989, vložek 67,357.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana dne 28. 12. 1999:
5530 Gostinske storitve prehrane; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 6022 Storite tak-
sistov.

Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1999:
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 6022
Dejavnost taksistov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 12. 1999.

Rg-2568

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 1999/14762 z dne 28. 12. 1999 pri
subjektu vpisa CAPITAL, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., sedež: Verd
167, 1360 Vrhnika, pod vložno št.
1/03270/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
ustanovitelja, dejavnosti in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5328691
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelj: Štimec Janez, Vrhnika, Ko-

lodvorska ulica 13, vstop 26. 5. 1999, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1999:
1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja
slada.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 5. 1999.

Rg-2572

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03282 z dne 26. 7. 1999 pri subjektu
vpisa KOMSTAN, Podjetje za komunal-
ne, stanovanjske, finančno-administra-
tivne storitve, d.o.o. Ljubljana, sedež:
Gotska 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21039/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5716926
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kotnik Bogomir, razrešen 17. 5.
1999 kot v.d. direktorja; direktorica Kora-
čin Nada, Ljubljana-Šentvid, Grobeljska pot
1, imenovana 17. 5. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-2573

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/04125 z dne 4. 1. 2000 pri subjektu
vpisa TEHNOUNION, zastopstvo tujih
firm, izvoz-uvoz, d.d., Ljubljana, sedež:
Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00499/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5000947
Člani nadzornega sveta: Ponikvar Mat-

jaž, Štepec Slavko in Pretnar Janez, izstopi-
li 7. 3. 1999 ter Nemec Aleš, vstop 12. 3.
1999.

Rg-3147
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13666 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa VZAJEMNA, Zdravstvena za-
varovalnica, d.v.z., sedež: Mala ulica 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/32396/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 1430521
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Oberč Robert, razrešen 9. 1. 1999;
član uprave Jaklič Marko, Ljubljana, Na Gri-
ču 7, imenovan 9. 1. 1999.

Rg-3148
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13622 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa VIŠKI CENTER INŽENIRING,
Družba za inženiring in storitve, d.d.,
Ljubljana, Tržaška 132, sedež: Tržaška
c. 132, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12577/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5497663
Člani nadzornega sveta: Gradišek To-

maž, Šifrer Darko in Frank Vladimir, ponov-
no vstopili 10. 2. 1999.

Rg-3149
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12551 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa KORONA, inženiring, d.d., se-
dež: Vojkova 63, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01989/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, članov nadzornega sveta in statuta
s temile podatki:

Matična št.: 5278996
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Strmčnik Bošt-

jan, izstopil 31. 8. 1999; Škorjak Branko,
vstopil 17. 9. 1999.

Sprememba statuta z dne 26. 3. 1999.

Rg-3150
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12468 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa BELINKA HOLDING, d.d., se-
dež: Zasavska cesta 95, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00007/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5042003
Sprememba statuta z dne 22. 9. 1999.

Rg-3151
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12388 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PRO-
MET, sedež: Pot pomorščakov 4, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/01566/22 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5085063025
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Bogataj Marija, razrešena 30. 9.
1999; zastopnik Petelin Stojan, Ljubljana,
Ulica v Kokovšek 29a, imenovan 1. 1.
1999, zastopa fakulteto kot dekan.

Rg-3152
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12385 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI, VI-
SOKA ŠOLA ZA SOCIALNO DELO, se-
dež: Topniška 33, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01566/23 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5085063026
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Ovsenik Marija, doc. dr., razreše-
na 5. 1. 1999; zastopnica Rapoša Tajnšek
Pavla, mag., Kranj, Seljakovo naselje 37,
imenovana 8. 1. 1999, zastopa visoko šolo
kot prodekanica brez omejitev.

Rg-3153
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12109 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa PETROL, Slovenska naftna
družba, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska
c. 50, 1109 Ljubljana, pod vložno št.
1/05773/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predsednika in namestnika pred-
sednika nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5025796
Člana nadzornega sveta: Mejak Miran –

predsednik in Pirš Ciril – namestnik pred-
sednika, vstopila 4. 4. 1997.

Rg-3154
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11697 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa FENOLIT, d.d., sintetične smo-
le in mase, sedež: Breg 22, 1353 Borov-
nica, pod vložno št. 1/02187/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5043441
Člana nadzornega sveta: Erman Oto in

Javornik Samo, ponovno vstopila 5. 1.
1999.

Rg-3155
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11589 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa GIMNAZIJA LEDINA, p.o., se-
dež: Resljeva 12, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00809/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljic in datuma pooblastila zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5084202
Firma: GIMNAZIJA LEDINA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina mesta Ljub-

ljane, izstopila 22. 5. 1997; Republika Slo-
venija, vstopila 22. 5. 1997, odgovornost:
odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Gartner Jurij, Ljubljana, Nanoška 5,
ponovno imenovan 27. 5. 1997, zastopa
gimnazijo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 2000: 22150
Drugo založništvo; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 80210 Srednješolsko splošno izobra-
ževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-3156
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11513 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa RUDARSKA GRADBENA
DRUŽBA, d.d., sedež: Trg revolucije 4b,
1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/12843/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov, dejavno-
sti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5166578
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

članu uprave Repovž Juriju, ki je bil razre-
šen 30. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 2000: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 6023
Drug kopenski potniški promet; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Sprememba statuta z dne 10. 1. 1999.

Rg-3158
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11498 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa MKZ, skladiščno transportni
center, d.o.o., sedež: Brnčičeva 45,
1231 Črnuče-Nadgorica, pod vložno št.
1/14582/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5543355
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jakša Marijan, razrešen 4. 1. 1999;
direktor Klešnik Mihael, Ljubljana, Rjava ce-
sta 3, imenovan 4. 1. 1999.

Rg-3161
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/09960 z dne 2. 2. 2000 pri subjektu
vpisa KREKOVA ZAVAROVALNICA, d.d.,
sedež: Ciril Metodov trg 1, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12902/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5503736
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Jager Leopold, Ljubljana, Ob do-
lenjski železnici 70, imenovan 29. 3. 1999,
zastopa družbo kot namestnik predsednika
uprave.

Rg-3165
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 2000/02402 z dne 10. 2. 2000 pri
subjektu vpisa ERI-GEM, podjetje za

proizvodnjo, servis električnih in elek-
tronskih naprav, računalništvo in inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska 106, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02351/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča dopolnilni sklep Srg
7987/94 – zaradi uskladitve dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5291526
Dejavnost, izbrisana 10. 2. 2000: 2872

Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 7415 Upravljanje s holding družbami.

Dejavnost, vpisana 10. 2. 2000: 2872
Proizvodnja lahke kovinske embalaže;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 7012 Trgovanje z last-
nimi nepremičninami; 7415 Dejavnost hol-
dingov.

Rg-3168
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/04495 z dne 13. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa MERCATOR KMETIJSKA ZA-
DRUGA STIČNA, zadruga z omejeno od-
govornostjo v Ivančni Gorici, sedež: II.
Grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gori-
ca, pod vložno št. 1/00493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme in ustanoviteljev ter us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5129559
Firma: KMETIJSKA ZADRUGA STIČ-

NA, zadruga z omejeno odgovornostjo v
Ivančni Gorici

Skrajšana firma: Kmetijska zadruga
Stična, z.o.o.

Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: 1295 Ivančna Gorica, Ulica II.

grupe odredov 17
Ustanovitelji: Zupančič Jože, izstopil

28. 7. 1998, Košak Jože, izstopil 25. 9.
1995, Novak Ivan, izstopil 28. 7. 1994,
Merkun Franc, izstopil 28. 7. 1994, Groz-
nik Karol, izstopil 4. 2. 1998, Kastelic Ig-
nac, izstopil 28. 7. 1994, Rojec Anton, iz-
stopil 29. 3. 1999, Strmole Alojzija, izstopi-
la 13. 0. 1994, Grčman Ciril, izstopil 17. 1.
1995, Vidmar Frančiška, izstopila 25. 1.
1998, Erjavec Ana, izstopila 29. 6. 1995,
Habjan Milan, izstopil 6. 8. 1993, Jamnik
Jože, izstopil 7. 1. 1992, Zaletelj Henrik,
izstopil 24. 5. 1996, Nemanič Slavko, iz-
stopil 7. 5. 1993, Obreza Marjan, izstopil
24. 5. 1996, Kokelj Andreja, izstopila 4. 1.
1996, Muren Anica, izstopila 12. 0. 1998,
Medved Janez, izstopil 21. 2. 1997, Okorn
Stane, izstopil 29. 0. 1993, in Lampret An-
gela, izstopila 29. 0. 1993; Sever Slavko,
Šentvid pri Stični, Artiža vas 8, vstopil 12. 2.
1992, Groznik Jože, Šentvid pri Stični, Ma-
le Dole 1, vstopil 12. 2. 1992, Kovač Franc,
Zagradec, Kuželjevec, vstopil 12. 2. 1992,
Novak Branko, Šentvid pri Stični, Velike Pe-
ce 19, vstopil 28. 7. 1994, Strmole Jože,
Ivančna Gorica, Vir 1, vstopil 13. 0. 1994,
Košak Miha, Šentvid pri Stični, Radohova
vas 14, vstopil 25. 9. 1995, Koporec Jože,
Veliki Gaber, Cesta 1, vstopil 21. 2. 1997,
Grčman Vinko, Ivančna Gorica, Poljane 3,
vstopil 17. 1. 1995, Kek Ana, Ivančna Gori-
ca, Spodnja Draga, vstopila 20. 5. 1998,
Skubic Frida, Ivančna Gorica, Stična 26,
vstopila 20. 5. 1998, Košak Ciril, Ivančna
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Gorica, Oslica 8, vstopil 25. 1. 1998, Za-
jec Lado, Ivančna Gorica, Metnaj 23, vsto-
pil 29. 3. 1999, Kotar Branka, Šentvid pri
Stični, Dolenja vas 1, vstopila 4. 2. 1998,
in Pekolj Judita, Ivančna Gorica, Ul. Juša
Kozaka 3, vstopila 29. 7. 1999 – odgovor-
nost: ostalo.

Dejavnost, vpisana 13. . 2000: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0141 Storitve za rastlinsko pride-
lavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen ve-
terinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev div-
jadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1511 Proizvod-
nja in konzerviranje mesa, razen perutnin-
skega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje
perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1571 Proizvodnja krmil;
1572 Proizvodnja hrane za hišne živali;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega 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; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, 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 ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-

mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na 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 gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-3169
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09697 z dne 24. 2. 1999 pri subjektu
vpisa TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV,
d.d., sedež: Za Savo 6, 1430 Hrastnik,
pod vložno št. 1/00348/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5043093
Vpiše se sprememba statuta z dne 20. 7.

1999.

Rg-3170
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10057 z dne 27. 2. 1999 pri subjektu
vpisa MARKETING, trgovska družba,
d.o.o., Dobrave 4-6, Trzin, sedež: Dobra-
ve 4-6, Trzin, 1236 Trzin, pod vložno št.
1/03690/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5003300
Ustanovitelj: Nikič Aleksander, izstopil

20. 7. 1999; Ilić Dragomir, Ljubljana, Beb-
lerjev trg 10, vstopil 1. 2. 1999, vložil
174.286.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-3171
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10292 z dne 24. 2. 1999 pri subjektu
vpisa INTARA DZU, družba za upravlja-
nje investicijskih skladov, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Železna cesta 18, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24024/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljic s temile podatki:

Matična št.: 5781159
Ustanoviteljici: BPD FIDA, d.o.o., Ljub-

ljana, Tomšičeva 3, izstopila 15. 9. 1999;
INTARA, borzno pos. hiša, d.d., Ljubljana,

Železna c. 18, vložila 33,500.000 SIT, in
SALI FIN, d.o.o., finančne in borzne stori-
tve, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana,
Železna c. 18, vložila 41,000.000 SIT –
vstopili 21. 6. 1993, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-3172

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10402 z dne 24. 2. 1999 pri subjektu
vpisa PRIMAR, Propaganda in marketing,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Hladnikova 24,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05587/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5338964
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gams Marjan, razrešen 1. 0. 1999;
direktor Pavčič Andrej, Ljubljana, Angele
Ocepek 13, imenovan 1. 0. 1999.

Rg-3173
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10545 z dne 27. 2. 1999 pri subjektu
vpisa LJUBLJANSKI GEODETSKI BIRO,
d.d., Cankarjeva ul. 1/IV, Ljubljana, se-
dež: Cankarjeva ul. 1/IV, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00565/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5075947
Osebe, pooblaščene za zastopanje: čla-

nica uprave Plesničar Maja, razrešena
18. 10. 1996; članica uprave Belc Martina,
Logatec, Pavšičeva 32, imenovana 18. 10.
1996, zastopa družbo skupaj z ostalimi čla-
ni uprave, direktor Smrekar Jože, dipl. ing.
geod., Ljubljana, Rožna dolina, c. XXI/3b,
ponovno imenovan 18. 10. 1996, in član
uprave Parkelj Aleksander, dipl. ing. geod.,
Ljubljana, Studenec 7, ponovno imenovan
18. 0. 1996, zastopa družbo skupaj z osta-
limi člani uprave.

Rg-3174
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10578 z dne 24. 2. 1999 pri subjektu
vpisa GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE,
sedež: Večna pot 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00859/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5051673
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Hočevar Milan, prof.dr., razrešen
30. 9. 1999; direktor Torelli Nikolaj, prof.dr.
h.c., Vodice, Skaručna 26a, imenovan
28. 9. 1999.

Rg-3175

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10643 z dne 24. 2. 1999 pri subjektu
vpisa IMP TOVARNA ELEKTROENERGET-
SKIH NAPRAV, d.d., sedež: Vojkova 58,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01925/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
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Matična št.: 5226392
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Dremelj Alojz, razrešen 15. 9.
1999; direktor Lekše Kamilo, Sevnica, Ka-
juhova 14, imenovan 16. 9. 1999.

Rg-3176
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10644 z dne 27. 2. 1999 pri subjektu
vpisa Nacionalna finančna družba za
upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Trdinova 4, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25122/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5825326
Ustanovitelji: ABANKA, d.d., Ljubljana,

Ljubljana, Slovenska 58, vstopila 6. 1.
1994, vložila 75,705.841,98 SIT, Dolenj-
ska banka, d.d., Novo mesto, Novo me-
sto, Seidlova cesta 1, vstopila 6. 1. 1994,
vložila 7,032.001,02 SIT, Gorenjska ban-
ka, d.d., Kranj, Kranj, Bleiweisova 1, vsto-
pila 6. 1. 1994, vložila 75,705.841,98
SIT, Valant Stanislav, Ljubljana, Kotnikova
12, vstopil 23. . 1996, vložil
16,878.253,32 SIT, in Banka Celje, d.d.,
Celje, Celje, Vodnikova 2, vstopila 6. 1.
1994, vložila 2,081.769 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-3177
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10646 z dne 24. 2. 1999 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE, se-
dež: Videm 80, 1312 Videm-Dobrepolje,
pod vložno št. 1/01222/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo pri za-
stopniku s temile podatki:

Matična št.: 5089956
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Grandovec Ivan, Videm Dobrepolje,
Cesta 24, razrešen 31. 8. 1999 in ponov-
no imenovan 1. 9. 1999, kot ravnatelj za-
stopa šolo brez omejitev.

Rg-3178
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10773 z dne 24. 2. 1999 pri subjektu
vpisa MERCATOR-OPTIMA, inženiring,
d.o.o., sedež: Dunajska cesta 105, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11747/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5473802
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z

dne 5. 0. 1999.

Rg-3179
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10812 z dne 24. 2. 1999 pri subjektu
vpisa EMONA FARMA IHAN, d.d., sedež:
Ihan, Breznikova c. 89, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/07710/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5403693
Član nadzornega sveta: Čandek Alojz,

izstopil 18. 0. 1999; Kavka Toni, vstopil
18. 0. 1999.

Rg-3180
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10968 z dne 27. 2. 1999 pri subjektu
vpisa MELAMIN, kemična tovarna, d.d.,
Kočevje, sedež: Tomšičeva ul. 9, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/00550/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5034043
Dejavnost, vpisana 27. 2. 1999: 40300

Oskrba s paro in toplo vodo; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Vpiše se sprememba statuta z dne
22. 10. 1999.

Rg-3182
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10997 z dne 27. 2. 1999 pri subjektu
vpisa INTEGRAL NOTRANJSKA, d.o.o.,
družba za prevoz in turizem, Cerknica,
sedež: Čabranska 8, 1380 Cerknica, pod
vložno št. 1/04593/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deležev in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5107741
Ustanovitelji: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, izstopi-
la 30. 3. 1999, ter Kaplan Milan, Bonač
Darija, Maček Janez in Tekavec Marija, iz-
stopili 5. 10. 1999; Mlakar Ludvik, Stari
trg pri Ložu, Iga vas 39, vložil 830.000
SIT, Kapelj Franc, Stari trg pri Ložu, Babno
polje 8, vložil 880.000 SIT, Zalar Slavko,
Cerknica, Videm 4a, vložil 780.000 SIT,
Mulc Matija, Cerknica, Dolenja vas 47, vlo-
žil 1,430.000 SIT, Primožič Joško, Begu-
nje pri Cerknici, Begunje pri Cerknici 121,
vložil 850.000 SIT, Bonač Franc, Begunje
pri Cerknici, Kožljek 3, vložil 710.000 SIT,
Špeh Anton, Stari trg, Rožnik 20, vložil
830.000 SIT, Drobnič Andrej, Grahovo,
Žerovnica 44, vložil 890.000 SIT, Teka-
vec Janez, Cerknica, Ravne 15, vložil
660.000 SIT, Premerl Vladimira, Nova vas,
Fara 12, vložila 810.000 SIT, Kobe Stani-
slav, Cerknica, Sinja gorica 41, vložil
800.000 SIT, Strle Dragica, Stari trg pri
Ložu, Podub 57, vložila 5,080.000 SIT,
Kočevar Anton, Stari trg pri Ložu, Višavec
45a, vložil 860.000 SIT, Knap Ivan, Cerk-
nica, Notranjska cesta 46, vložil
2,800.000 SIT, Mlakar Vincencij, Stari trg
pri Ložu, Smelijevo naselje 39, vložil
720.000 SIT, Šraj Ludvik, Stari trg pri Lo-
žu, Vrhnika 51, vložil 620.000 SIT, in Pet-
kovšek Alojz, Vrhnika, Drenov grič 107,
vložil 870.000 SIT – vstopili 4. 3. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 12. 10. 1999.

Rg-3183
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11023 z dne 24. 2. 1999 pri subjektu
vpisa MKZ, skladiščno transportni cen-
ter, d.o.o., sedež: Brnčičeva 45, 1231
Črnuče-Nadgorica, pod vložno št.
1/14582/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo ustanoviteljic s temile
podatki:

Matična št.: 5543355
Ustanoviteljica: Mohorjeva družba v Ce-

lovcu, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Poljan-
ska c. 97, izstopila 30. 9. 1999; Mladinska
knjiga Založba, d.d., Ljubljana, Slovenska
29, vstopila 29. 1. 1994, vložila
24,660.075 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-3184
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11178 z dne 24. 2. 1999 pri subjektu
vpisa MINERAL, Podjetje za pridobiva-
nje, predelavo in montažo naravnega
kamna, d.d., sedež: Letališka c. 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00259/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov in članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5033128
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lugarič Andrej, Črnomelj, Ulica
21. oktobra 17b, imenovan 27. 10. 1999;
direktorica Gosar-Gale Marija, razrešena
26. 10. 1999.

Član nadzornega sveta: Lugarič Martin,
predsednik, vstopil 30. 6. 1997.

Rg-3185
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11199 z dne 19. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa PIC, Podjetniško inovacijski
center, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška
118, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02029/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala, ustanoviteljev, dejavnosti, zastopni-
kov in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5283965
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 116
Osnovni kapital: 170,514.000 SIT
Ustanoviteljica: Sklad Republike Slove-

nije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, iz-
stopil 6. 2. 1995, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, izstopil
15. 6. 1999, Kapitalski sklad pokojninske-
ga zavarovanja, Ljubljana, Mala ulica 5, iz-
stopil 16. 6. 1999, ter Rihtar Kores Neža,
Mišica Murka, Antauer Igor, Kukovec An-
dreja, Poglajen Tomaž, Pukl Miloš in Po-
gačnik Marjan, izstopili 19. 5. 1999; PID
KRONA KRONA, d.d., Ljubljana, Tržaška
116, vstopila 6. 2. 1995, vložila
170,514.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pogačnik Marjan, razrešen 25. 10.
1999; direktor Vavpetič Marko, Ljubljana-
Šmartno, Zavrh pod Šmarno goro 19, ime-
novan 26. 10. 1999.

Člani nadzornega sveta: Rihtar Kores
Neža, Mišica Borut in Poglajen Tomaž, so
izstopili 25. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 2000: 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 7011 Orga-
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nizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Og-
laševanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9303 Pogrebna dejavnost.

Rg-3186
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11229 z dne 24. 2. 1999 pri subjektu
vpisa SLOVENICA, Zavarovalniška hiša,
d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206, Fi-
liala KOPER, Ljubljanska 3, sedež: Ljub-
ljanska 3, 6000 Koper, pod vložno št.
1/20562/02 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5688302004
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Suhar Mojmir, razrešen 30. 9. 1999;
direktorica Špacapan Lahajnar Milojka, Ko-
per, Krožna 56, imenovana 1. 10. 1999.

Rg-3187
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11276 z dne 12. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa Združenje avtomobilskih za-
stopnikov in proizvajalcev, GIZ, sedež:
Glonarjeva 8, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26160/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča nove člane in nove zastopnike
posameznih blagovnih znamk s temile po-
datki:

Matična št.: 5860598
Ustanovitelji: SCANDICAR, d.o.o., Ljub-

ljana, Celovška cesta 268, AVTOMOTIV
RADO, d.o.o., Ljubljana, Jana Husa 1a, in
JAPAN MOTORS INTERNATIONAL, d.o.o.,
Ljubljana, Verovškova 60a, vstopili 8. 2.
1998, odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem.

Vpišejo se nove članice združenja GIZ.

Rg-3190
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11493 z dne 25. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa DRUŽBA ZA DRŽAVNE CESTE,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 48, sedež: Tr-
žaška cesta 19a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01932/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme s te-
mile podatki:

Matična št.: 5269652
Firma: DRUŽBA ZA DRŽAVNE CESTE,

d.o.o.

Rg-3193
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11581 z dne 26. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa B-BOR, podjetje za proizvod-
njo lesa, trgovino in gostinstvo, d.o.o.,
Šmartno pri Litiji, Črni potok 5, sedež:
Črni potok 5, 1275 Šmartno pri Litiji,
pod vložno št. 1/12314/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča, da se ugovoru ugodi,
da se sklep Srg 99/7053 razveljavi in vpi-
šejo sprememba firme, osnovnega kapitala
in ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5515092
Firma: B-BOR, Podjetje za proizvod-

njo lesa, trgovino in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: B-BOR, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bivac Borislav, Litija, Na Do-

bravi 2, vstopil 5. 3. 1991, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bivac Borislav, imenovan 5. 3. 1991.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 2000: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavnega pohištva; 36120 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 45110 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 45210 Splo-
šna gradbena dela; 45410 Fasaderska in
štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 45440 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52440 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 60240 Cestni to-
vorni promet; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah se začetek
postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 99/7053 z dne 9. 9.
1999, razveljavi.

Rg-3197
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12096 z dne 26. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa SUBS, podjetje za svetovanje,
inženiring in zastopanje, d.o.o., sedež:
Dergomaška 26, 1117 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08738/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča, da se ugovoru ugodi,
da se sklep Srg 6134/99 razveljavi in vpi-
šejo sprememba firme, deležev in osnovne-
ga kapitala, uskladitev dejavnosti in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5441838
Skrajšana firma: SUBS, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bernetič Slobodan, Ljublja-

na, Dergomaška 26, vstopil 30. 7. 1990,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 2000: 22150
Drugo založništvo; 25240 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 28110 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 28400 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28520 Splošna mehanična dela;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 31620 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 36630 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 45320 Izola-
cijska dela; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Oglaševa-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah se začetek
postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 99/6134 z dne 18. 9.
1999, razveljavi.

Rg-3199
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12404 z dne 19. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa IB INTERAUDIT, revizijska
družba, d.o.o., Ljubljana, sedež: Linhar-
tova 11a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29721/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
osnovnega kapitala, deležev, ustanoviteljev
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1214225
Firma: IB GRANT THORNTON AUDIT,

revizijska družba, d.o.o.
Skrajšana firma: IB Grant Thornton Au-

dit, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Blejec Jelka, izstopila

11. 1. 1999; Nikolič Stojan, Domžale, Koli-
čevo 64, vstopil 11. 1. 1999, vložil
210.000 SIT, IB INTERBILANZ GMBH,
Wien, Gushausstrasse 4, vstopil 9. 9.
1997, vložil 1,029.000 SIT, in IB IMMO-
BILIEN, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 11,
vstopil 9. 9. 1997, vložil 861.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Blejc Jelka, razrešena 11. 1.
1999; direktor Nikolič Stojan, imenovan
11. 1. 1999.

Rg-3202
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13146 z dne 28. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa C.O.F., trgovina na debelo in
drobno ter zastopanje, d.o.o., Zaloška
69, Ljubljana, sedež: Zaloška 69, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03530/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme in naslova ustano-
vitelja s temile podatki:

Matična št.: 5313724
Firma: GIVO REAL, družba za poslo-

vanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana firma: GIVO REAL, d.o.o.
Ustanovitelja: Vidrih Jože, vložil

40,856.841,85 SIT, in Žagar Snežana, vlo-
žila 19,639.234,65 SIT, oba iz Ljubljane,
Tacenska cesta 155, vstopila 7. 2. 1989,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-3204
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13724 z dne 28. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa KLI-GALANTERIJA, podjetje za
zaposlovanje in rehabilitacijo invalidov,
d.o.o., Logatec, sedež: Tovarniška 36,
1370 Logatec, pod vložno št.
1/11549/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča, da se ugovoru ugodi, da se sklep
o začetku postopka izbrisa Srg 6883/99
razveljavi in vpišejo sprememba firme, os-
novnega kapitala in deležev, uskladitev de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5502403
Firma: KLI GALANTERIJA, družba za

zaposlovanje in rehabilitacijo invalidov,
d.o.o.

Skrajšana firma: KLI GALANTERIJA,
d.o.o.

Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: KLI LOGATEC, podjetje za

lesno in strojno proizvodnjo, trgovino in in-
ženiring, p.o., Logatec, Tovarniška 36, vsto-
pil 26. 1. 1990, vložil 5,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 2. 1999: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proi-
zvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2612 Oblikova-
nje in obdelava ravnega stekla; 3611 Proi-
zvodnja sedežnega pohištva; 3614 Proi-
zvodnja drugega pohištva, d.n.; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5170 Druga trgovina na debelo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet; 7470 Čišče-
nje stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 85325 Dejavnost invalidskih
podjetij.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah se začetek
postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 6883/99 z dne 22. 1.
1999, razveljavi.

Rg-3205
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13861 z dne 30. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa TOVARNA KEMIČNIH IZDELK-
OV, d.d., sedež: Za Savo 6, 1430 Hrast-
nik, pod vložno št. 1/00348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5043093
Osnovni kapital: 1.064,810.000 SIT.

Rg-3207
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15524 z dne 7. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa ALBERTTOURS, zastavljalnica,
menjalnica, d.o.o., sedež: T.P.C. Murgle,
Mestni log 55, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10800/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5459249
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v

Hrib 17
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelj: Lazicani Bajram, Ljubljana,

Ilirska 6, vstopil 8. 1. 1991, vložil 2,102.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3208
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09841 z dne 27. 2. 1999 pri subjektu
vpisa SAŠ, Družba za storitve, inženiring
in gradbeništvo, d.o.o., sedež: Zadružna
28, 1218 Komenda, pod vložno št.
1/19974/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5672287
Firma: SAŠ, čistilni servis, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,781.818,18 SIT
Ustanovitelja: HORIZONTE ENTER-

PRISE DEVELOPMENT COMPANY B.V.,
Ed Heiloo, De Biender 5, vložil
1,992.583,20 SIT, in HORIZONTE, Druž-
ba za razvoj podjetij, d.o.o., Ljubljana, Te-
slova 30, vložil 159,234,98 SIT – vstopila
30. 5. 1997, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-3209
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00322 z dne 26. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa SERVIS TRZIN, zasebna druž-
ba za popravilo in vzdrževanje cestnih
motornih vozil, proizvodnjo elektroteh-
ničnih izd. in trgovina na debelo in drob-
no ..., Trzin, d.o.o., sedež: Ljubljanska
24, 1234 Trzin, Mengeš, pod vložno št.
1/05139/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča, da se ugovoru ugodi, da se razve-
ljavi sklep Srg 99/5249 in vpišejo spre-
memba firme in skrajšane firme, deleži,
sprememba zastopnikov, uskladitev dejav-
nosti in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5333113
Firma: SERVIS TRZIN, družba za stori-

tve in trgovino, d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: SERVIS TRZIN, d.o.o.,

Trzin
Ustanovitelji: Dolenc Vincencij, Trzin,

Mlakarjeva 71, in Gorjup Jožef, Trzin, Mla-
karjeva 73, vstopila 2. 3. 1990, vložila po
413.814,50 SIT, ter TRIGLAV MOTORS
264 HWY. 8, Kanada, Stoney Creek, Onta-
rio, vstopil 8. 5. 1991, vložil
39,474.251,39 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Do-
lenc Vincencij in Gorjup Jožef, razrešena
4. 1. 2000 kot zastopnika in imenovana za
direktorja, ter prokurist Gorjup Miran, Kam-
nik, Grintovška cesta 9, Šmarca, imenovan
4. 1. 2000.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 2000: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 51640 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 51660 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
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 drob-
no zunaj prodajaln; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52730 Po-
pravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah se začetek
postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 99/5249 z dne 5. 1.
1999, razveljavi.
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Rg-3210
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01099 z dne 20. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32723/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1492063
Firma: DELO REPRO, grafična dejav-

nost, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DELO REPRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 5
Osnovni kapital: 34,740.000 SIT
Ustanovitelji: Barborič Marjan, Ljubljana,

Glavarjeva 36, vložil 700.000 SIT, Barle
Marta, Notranje Gorice, Pot k čuvajnici 27,
vložila 700.000 SIT, Beno Branko, Domža-
le, Brejčeva 8, vložil 700.000 SIT, Bernot
Andrej, Radomlje, Homec III, Ulica 6, vložil
700.000 SIT, Česen Mateja, Ljubljana, Pru-
šnikova 13, vložila 800.000 SIT, Ekar Bo-
rut, Kranj, Gubčeva 7, vložil 1,100.000 SIT,
Febuš Tomaž, Ljubljana, Zvezda 18, vložil
700.000 SIT, Filipčič Andrej, Ljubljana, Lin-
hartova 98, vložil 700.000 SIT, Francelj Voj-
ko, Ljubljana, Tržaška 51a, vložil 700.000
SIT, Gregorka Branko, Log pri Brezovici,
Molska 13, vložil 800.000 SIT, Japelj Dar-
ko, Notranje Gorice, Na brce 8, vložil
700.000 SIT, Kerčmar Irena, Ljubljana,
Rusjanov trg 9, vložila 700.000 SIT, Kerec
Janko, Ljubljana, Dunajska 319a, vložil
900.000 SIT, Kljun Pavle, Ljubljana, Vojko-
va 91, vložil 700.000 SIT, Knafelc Srečko,
Ljubljana, Brodarjev trg 12, vložil
1,800.000 SIT, Krajner Marjan, Ljubljana,
Preglov trg 5, vložil 800.000 SIT, Križaj
Marko, Ljubljana, Rusjanov trg 9, vložil
700.000 SIT, Lalič Gorica, Ig, Ig 442, vloži-
la 200.000 SIT, Leban Danica, Ljubljana,
Mucherjeva 10, vložila 700.000 SIT, Mala-
hovsky Igor, Ljubljana, Prijateljeva 3, vložil
600.000 SIT, Mravlje Stanislava, Grosup-
lje, Vrh pri Višnji gori 67, vložila 700.000
SIT, Nemec Tatjana, Ljubljana, Novi trg 1,
vložila 700.000 SIT, Orehek Mojca, Dom-
žale, Šaranovičeva 22, vložila 590.000 SIT,
Orehek Erjavec Mojca, Ljubljana, Ul. bratov
Jakopičev 7, vložila 400.000 SIT, Orešnik
Joško, Ljubljana, Ilovški štradon 21g, vložil
700.000 SIT, Pavčnik Marjan, Ljubljana,
Celestinova 9, vložil 2,200.000 SIT, Per-
nek Bojan, Ljubljana, Jamova 48, vložil
800.000 SIT, Petan Marjan, Grosuplje, Ker-
snikova 11, vložil 700.000 SIT, Pirnat An-
drej, Kamnik, Groharjeva 20, vložil 600.000
SIT, Pleš Alojz, Domžale, Krakovska 10a,
vložil 700.000 SIT, Počkar Danilo, Ljublja-
na, Nusdorferjeva 17, vložil 700.000 SIT,
Pugelj Julijana, Ljubljana, Cesta v Prod 11,
vložila 500.000 SIT, Radanovič Danilo, Tr-
zin, Mlakarjeva 7a, vložil 800.000 SIT, Ra-
dič Momčilo, Ljubljana, Glinškova ploščad
5, vložil 700.000 SIT, Ramšak Vita, Ljublja-
na, Hubadova 8, vložila 700.000 SIT,
Remškar Roman, Brezovica, Cesta na Polje
3, vložil 700.000 SIT, Retelj Mateja, Ljub-
ljana, Klemenova 37, vložila 500.000 SIT,
Sever Marjeta, Ljubljana, Stare Črnuče 4,
vložila 200.000 SIT, Skok Gabrijela, Vir pri
Domžalah, Bukovčeva 21, vložila 550.000
SIT, Skušek Draga, Ljubljana, Trnovski pri-
stan 10, vložila 700.000 SIT, Stanič Izet,

Ljubljana, Puhova ulica 3, vložil 700.000
SIT, Šertelj Janko, Ljubljana, Grafenaruer-
jeva 53, vložil 700.000 SIT, Trujkič Uroš,
Ljubljana, Ob sotočju 10, vložil 100.000
SIT, Uršič Veljko, Ljubljana, Jamova 80, vlo-
žil 1,600.000 SIT, Vertič Marija, Trzin, Jem-
čeva cesta 41a, vložila 700.000 SIT, Vindi-
šar Tomaž, Dol pri Ljubljani, Dolsko 25,
vložil 700.000 SIT, in Zrimšek Sonja, Ljub-
ljana, Miklavčeva 12, vložila 700.000 SIT –
vstopili 20. 2. 1999, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavčnik Marjan, imenovan 20. 2.
1999.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 2000: 2221
Tiskanje 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;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7440 Oglaševanje.

Rg-3211
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01126 z dne 10. 2. 2000 pod št.
vložka 1/32793/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1492098
Firma: JOSIĆ IN DRUŽBENIKI, trgovi-

na in gostinstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: JOSIĆ IN

DRUŽBENIKI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Raičeva 66
Ustanovitelja: Josić Srdjan, Ljubljana,

Raičeva 66, vstopil 1. . 2000, in Brišar Na-
taša, Ljubljana, Pod Debnim vrhom 19, vsto-
pila 10. . 2000, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Josić Srdjan, imenovan 1. . 2000,
ki zastopa družbo kot poslovodja, in Brišar
Nataša, imenovana 10. . 2000, ki zastopa
družbo kot pomočnica direktorja.

Dejavnost, vpisana 10. 2. 2000: 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki;  52250 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 52260 Trgovina na drob-
no s tobačnimi  izdelki; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičih go-
stinskih obratov; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost
menz.

Rg-3212
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01140 z dne 4. 2. 2000 pod št.
vložka 1/32782/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1492128
Firma:  ENUI, gostinske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ENUI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pot v Smreč-

je 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Hušić Slobodanka in Husi-

ć Bahrija, oba iz Ljubljane, Beblerjev trg 12,
vstopila 13. 1. 2000, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hušić Slobodanka, imenovana
13. 1. 2000.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 2000: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2211 Iz-
dajanje knjig; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 4543 Oblaganje
tal in sten; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 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 ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
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obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Dejavnost
taksistov; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiš-
čenje; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7440 Oglaševanje;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9304 Druge dejav-
nosti za nego telesa; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-3213
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12187 z dne 2. 2. 2000 pod št.
vložka 1/32767/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1469169
Firma: A B R, Družba za trgovino

in trženje, d.o.o., Grosuplje, Kolodvor-
ska 9

Skrajšana firma: A B R, d.o.o., Grosup-
lje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1290 Grosuplje, Kolodvor-
ska 9

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Buh Biserka, Grosuplje,

Levstikova 6, vstopila 17. 11. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Buh Biserka, imenovana 17. 11.
1999.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 2000: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Proi-
zvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniš-
ko opremo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, 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; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na 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 gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
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; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7440 Oglaševanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo.

Rg-3214
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12306 z dne 4. 2. 2000 pri subjektu
vpisa PEKARNA MUČAJ, MUQAJ IN OS-
TALI, d.n.o., sedež: Petelinkarjeva 4, Ki-
sovec, 1410 Zagorje ob Savi, pod vložno
št. 1/31264/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 1337912
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Gnedič Edvard, razrešen 24. 11.
1999; direktor Muqaj Isa, Prizren, Has Lju-
bižda, imenovan 24. 11. 1999.

Rg-3215
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14612 z dne 2. 2. 2000 pri subjektu
vpisa ARA COMPANY, gradbeni inženi-
ring ter prodaja nepremičnin, d.o.o., se-
dež: Komenskega 6, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/30838/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5686440
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 51.

Rg-3218

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15522 z dne 1. 2. 2000 pri subjektu
vpisa KOREKT PLUS, jezikovna šola in
storitve, d.o.o., sedež: Zgornja draga 4a,
1294 Višnja Gora, pod vložno št.
1/31851/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prokuristko s temile podatki:

Matična št.: 1359339
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Zagorc Silvana, Ljubljana, Grablo-
vičeva ulica 24, imenovana 23. 12. 1999.

Rg-3219

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14328 z dne 1. 2. 2000 pri subjektu
vpisa STRNIŠA LESJAK PILE, Specializi-
rano podjetje za temeljenje objektov,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 32, sedež:
Šmartinska 32, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04746/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala in deležev ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5497418
Firma: SLP, Specializirano podjetje za

temeljenje objektov, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SLP, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,995.000 SIT
Ustanovitelja: Strniša Gorazd, Ljubljana,

Ellerjeva 39, in Lesjak Ivan, Ljubljana, Pru-
šnikova 114, vstopila 20. 12. 1989, vložila
po 1,497.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 1. 2. 2000: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg;70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72300 Obdelava podatkov; 72600 Druge
računalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-3220
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14611 z dne 1. 2. 2000 pri subjektu
vpisa PRO-ECO, svetovanje in storitve na
področju upravljanja z okoljem in razvo-
ja, d.o.o., sedež: Tržaška 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07657/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5393710
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bitenc Alojz, razrešen 31. 12. 1999;
direktorica Kavčič Maja, Ljubljana, Trubar-
jeva 77, imenovana 1. 1. 2000.

Rg-3221
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15523 z dne 1. 2. 2000 pri subjektu
vpisa FORM – AT, Družba za arhitekturo,
urbanizem in oblikovanje, d.o.o., sedež:
Vojkova 57, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28488/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5966779
Sedež: 1113 Ljubljana, Dunajska

129.

Rg-3225
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10564 z dne 28. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa ŠPEDICIJA FRANCI, d.o.o.,
Ljubljana, Herbersteinova 7, sedež: Her-
bersteinova 7, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/09629/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, priimka us-
tanovitelja in zastopnika ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5436281
Firma: ŠPEDICIJA FRANCI, d.o.o.,

Ljubljana
Skrajšana firma: ŠPEDICIJA FRANCI,

d.o.o.
Ustanoviteljica: Piškur Mirjana Claudija,

Ljubljana, Celovška 163, vstopila 8. 11.
1990, vložila 27,767.805,95 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Piškur Mirjana Claudija, imenova-
na 8. 11. 1990, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 2000: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 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;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5530 Dejavnost prehrambe-
nih gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;

6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-3227
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11521 z dne 1. 12. 1999 pri subjektu
vpisa LA FRUTTA, import-export, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Parmova 53, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27067/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5924235
Sedež: 1261 Ljubljana-Dobrunje, Li-

tijska c. 263.

Rg-3229
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12061 z dne 8. 12. 1999 pri subjektu
vpisa HUI HUANG, Trgovina in gostins-
tvo, d.o.o., sedež: Litijska cesta 76, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/31339/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, zastopnice in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 1339265
Sedež: 1420 Trbovlje, Ulica 1. juni-

ja 26
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristki Maurič Mihaeli, ki je bila razre-
šena 18. 11. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 11. 1999.

Rg-3231
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11520 z dne 8. 12. 1999 pri subjektu
vpisa KOLIČEVO KARTON, Proizvodnja
kartona, d.o.o., sedež: Količevo, Papir-
niška 1, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/00572/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5033691
Dejavnost, vpisana 8. 12. 1999: 52473

Dejavnost papirnic; 90001 Zbiranje in od-
voz odpadkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 11. 1999.

Rg-3233
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12113 z dne 8. 12. 1999 pri subjektu
vpisa MAX MEDICO, d.o.o., Center za al-
ternativno medicino, Ljubljana, sedež:

Kersnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/32302/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 1447467
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Grazer Aleksandra, razrešena 18.
11. 1999; direktor Krylov Maxim, Moskva,
Ulica Kerčenskaja 5, imenovan 19. 11.
1999.

Rg-3234
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12006 z dne 8. 12. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32566/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1469088
Firma: GOSTIČ PRINT, tiskarstvo in

knjigoveštvo, d.o.o.
Skrajšana firma: GOSTIČ PRINT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1252 Vače pri Litiji, Kandr-

še 46
Osnovni kapital: 2,550.000 SIT
Ustanovitelj: Gostič Jure, Vače pri Liti-

ji, Kandrže 46, vstopil 3. 11. 1999, vložil
2,550.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gostič Jure, imenovan 3. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1999: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2211 Izda-
janje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 74400
Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-3235
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11859 z dne 8. 12. 1999 pri subjektu
vpisa IMMORENT, leasing nepremičnin,
d.o.o., firma v nemškem jeziku: IMMORENT
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Immobilienleasing GmbH, sedež: Dunaj-
ska cesta št. 63, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29638/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 1213750
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

skupni prokurist Lajh Otmar, razrešen 25.
10. 1999; skupni prokurist Tuma Boris,
Mengeš, Šubljeva 19, imenovan 25. 10.
1999, zastopa družbo skupno z enim direk-
torjem.

Rg-3236
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11547 z dne 8. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ELDIRA, d.o.o., proizvodnja in trgo-
vina, sedež: Prušnikova 54, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26916/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme in sedeža, uskladitev
in spremembo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5918782
Firma: ELDIRA, d.o.o., proizvodnja

otroških oblačil in trgovina, Kidričeva 1,
Litija

Skrajšana firma: ELDIRA, d.o.o., Litija
Sedež: 1270 Litija, Kidričeva 1
Dejavnost, izbrisana 8. 12. 1999:

55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 74400 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje video-
zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniš-
kih zapisov; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 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; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;

7482 Pakiranje; 85142 Alternativne obli-
ke zdravljenja; 85323 Dejavnost dobrodel-
nih organizacij; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 10. 1999.

Rg-3237
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11466 z dne 8. 12. 1999 pri subjektu
vpisa S-NET, družba za izvajanje teleko-
munikacijskih storitev in inženiringov,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Brnčičeva 45,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29102/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1191896
Osnovni kapital: 120,000.000 SIT
Ustanovitelj: SMART-COM, družba za

proizvodnjo in prodajo informacijskih in te-
lekomunikacijskih sistemov, Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 45, vstopil 9.
12. 1996, vložil 120,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 10. 1999.

Rg-3238

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11518 z dne 8. 12. 1999 pri subjektu
vpisa VIDEOPRODUKCIJA KREGAR,
d.o.o., sedež: Železna cesta 18, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27802/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža, uskladitev in spremem-
bo dejavnosti ter spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5468477
Sedež: 1000 Ljubljana, Kranjčeva 22
Dejavnost, vpisana 8. 12. 1999: 22110

Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22240 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 52740 Druga popravila, d.n.; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 72100 Svetovanje
o računalniških napravah; 72200 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških
naprav; 72600 Druge računalniške dejav-
nosti; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74810 Fotografska
dejavnost; 92110 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 92120 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 92130 Kinematografska dejav-
nost; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 11. 1999.

Rg-3239
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11517 z dne 8. 12. 1999 pri subjektu
vpisa DH TRADING, upravljanje z družba-
mi, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tomšičeva
3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31078/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, os-
novnega kapitala, deležev in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 1314165
Sedež: 1116 Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 3,446.777 SIT
Ustanovitelja: SOL HOLDINGS (OVER-

SEAS) LTD, Limassol, 227 Arch Makarios
III Ave., vložil 3,412.309,20 SIT, in Coursat
Bernard, Ljubljana, Šturmova ulica 26, vlo-
žil 34.467,80 SIT – vstopila 1. 7. 1998,
odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 3. 1999.

Rg-3241
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12059 z dne 8. 12. 1999 pri subjektu
vpisa BALARAM, družba za proizvodnjo
peciva in trgovino, d.o.o., sedež: Žiber-
tova ulica 27, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/31770/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, naslova sedeža, ustanoviteljev, de-
javnosti, zastopnikov in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 1363565
Firma: BONO, storitve, trgovina in

proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: BONO, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Toplarniš-

ka 19
Ustanovitelja: Đurkov Saša, izstopil

18. 11. 1999; Oblak Franc in Selan Breda,
oba iz Notranjih Goric, Podpeška c. 376,
vstopila 18. 11. 1999, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Đurkov Saša, razrešen 18. 11. 1999;
direktor Oblak Franc, imenovan 18. 11.
1999.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1999: 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških 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 ra-
čunalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Oglaševanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9304 Druge de-
javnosti za nego telesa.
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Omejitev dejavnosti 74.60 – razen poi-
zvedovalne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 11. 1999.

Rg-3242
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11456 z dne 8. 12. 1999 pri subjektu
vpisa SCC, proizvodnja, trgovina in za-
stopstva, d.o.o., Trzin, Blatnica 16, Men-
geš sedež: Blatnica 16, Trzin, 1234 Men-
geš, pod vložno št. 1/06739/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, poštne številke, osnovnega kapitala, de-
leža, prebivališča ustanovitelja in zastopni-
ka, uskladitev in spremembo dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5370230
Firma: SCC, proizvodnja, trgovina in

zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: SCC, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Blatnica 16
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Zadnik Bojan, Ljubljana,

Glavarjeva 45, vstopil 2. 3. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zadnik Bojan, imenovan 2. 3. 1990.

Dejavnost, izbrisana 8. 12. 1999: 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proi-
zvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
211 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona;
221 Založništvo; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 241 Proizvodnja os-
novnih kemikalij; 245 Proizvodnja mil in pral-
nih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev,
parfumov in toaletnih sredstev; 252 Proi-
zvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 361
Proizvodnja pohištva; 454 Zaključna grad-
bena dela; 511 Posredništvo; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti
za krajši čas; 6022 Storitve taksistov; 631
Prekladanje, skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
926 Športna dejavnost; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1999: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proi-
zvodnja papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2411 Proizvodnja tehničnih
plinov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmen-
tov; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih
osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja dru-
gih organskih osnovnih kemikalij; 2415

Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obli-
ki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka
v primarni obliki; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proi-
zvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2872 Proizvodnja
lahke kovinske embalaže; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615
Proizvodnja žimnic; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih 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; 5123 Trgovina
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
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, 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; 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 pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5510 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turi-
stičnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivost-
mi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospo-
dinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaš-

kih, študentskih domov, internatov; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 6022
Dejavnost taksistov; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7440
Oglaševanje; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9303 Pogrebna dejavnost.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 10. 1999.

Rg-3244
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12994 z dne 10. 12. 1999 pri subjektu
vpisa PROBIS, poslovni informacijski si-
stemi, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šlandro-
va cesta 2, 1231 Ljubljana-Črnuče, pod
vložno št. 1/26342/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5898501
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Stepan Miloš, razrešen 22. 11.
1999; direktor Despotovič Slavko, Vrhnika,
Tržaška 45, imenovan 23. 11. 1999.

Rg-3245
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12178 z dne 14. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ORBIS, družba za proizvodnjo in
trgovino 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 spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5335639
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 51.

Rg-3246
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12106 z dne 16. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32609/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1468243
Firma: MIZARSTVO KOŠAK, d.o.o.,

podjetje za proizvodnjo mizarskih izdel-
kov in predelavo lesa, Štajerska 63,
Ljubljana

Skrajšana firma: MIZARSTVO KOŠAK,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Štajerska 63
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Košak Bojan, Ljubljana, Šta-

jerska c. 63, vstopil 19. 11. 1999, vložil
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Košak Bojan in zastopnica Košak Po-
lonca, oba iz Ljubljane, Štajerska 63, ime-
novana 19. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 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; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 2612 Oblikovanje in
obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvod-
nja votlega stekla; 2614 Proizvodnja ste-
klenih vlaken; 2615 Proizvodnja in obliko-
vanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska 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; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5274 Druga popravila, d.n.; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-3248
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14588 z dne 31. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32761/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1483641
Firma: RACIO PLUS, družba za poslov-

no svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: RACIO PLUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Cankar-
jeve brigade 109

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Škerlj Tina, Ljubljana,

Kantetova ulica 74, vstopila 17. 12. 1999,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Škerlj Tina, imenovana 17. 12.
1999.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 2000: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševa-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-3250
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15442 z dne 25. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32744/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1491601
Firma: AMIRAS, inženiring in svetova-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamova 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Žlajpah Dejan, Celje, Šer-

cerjeva 8, vstopil 24. 12. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žlajpah Dejan, imenovan 24. 12.
1999.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 2000: 22110
Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22150 Drugo založništvo; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-

mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 91120 Dejavnost strokovnih združenj.

Rg-3252
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12311 z dne 25. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32742/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1468332
Firma: ARCUS INTERNATIONAL, raz-

voj, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ARCUS INTERNA-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kajakaška ce-

sta 29
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kovše Ivan, Ljubljana, Voj-

kova cesta 91, vložil 1,071.000 SIT, in
Breznik Andrej, Ljubljana, Kajakaška cesta
29, vložil 1,029.000 SIT – vstopila 11. 11.
1999, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovše Ivan, imenovan 11. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 2000: 22110
Izdajanje knjig; 25240 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 29400 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 29560 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene;
33100 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov;
36400 Proizvodnja športnih izdelkov;
52320 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60240
Cestni tovorni promet; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73104 Raziskovanje in ekspe-
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rimentalni razvoj na področju medicine;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa.

Rg-3253
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12310 z dne 25. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32741/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1468324
Firma: VOX MEDII, DOLŽAN IN PART-

NER, k.d., Družba za poslovno svetova-
nje, Ljubljana

Skrajšana firma: VOX MEDII, Dolžan in
partner, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež:1000 Ljubljana, Kranjčeva 22
Ustanovitelja: Dolžan Mateja, ki odgo-

varja s svojim premoženjem in Berginc Jor-
dan, ki je vložil 98.000 SIT in odgovarja do
višine nevplačanega vložka, oba iz Ljublja-
ne, Ulica Pohorskega bataljona 10, vstopila
22. 11. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Dolžan Mateja, imenovana 22. 11.
1999.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 2000: 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74400 Ogla-
ševanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Rg-3256
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15445 z dne 12. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32700/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1491636
Firma: STAR PREVAJALSKE

STORITVE, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: STAR AG, SOFTWARE,

TRANSLATION, ARTWORK, RECORDING,
Ramsen, Wiesholz 35, in Korene Irena, Ko-
menda, Krekova ulica 7, vstopila 17. 12.
1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Korene Irena, imenovana 24. 12.
1999.

Dejavnost, vpisana 12. 1. 2000: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-

datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računalniš-
ke dejavnosti; 74400 Oglaševanje; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-3259
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12202 z dne 11. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa JAVOR-TRGOVINA, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovš-
ka 268, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08761/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5418879
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dobravec France, razrešen 30. 11.
1999; direktorica Žitko Barbara, Postojna,
Vilka Kledeta 3, imenovana 29. 10. 1999.

Rg-3258
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10631 z dne 11. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa LEOPTA, trgovsko in gostin-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Na
Tezi 26, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19605/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5653541
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Lah Igor, Ljubljana, Goraz-

dova 3, vstopil 2. 9. 1992, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 11. 1. 2000: 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi iz-
delki.

Rg-3260
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12117 z dne 11. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa LAST IN POSEST, d.o.o., pod-
jetje za posredovanje in prodajo nepre-
mičnin, borzno posredovanje in sveto-
vanje, 1330 Kočevje, Roška cesta 8, se-
dež: Roška cesta 8, 1330 Kočevje, pod
vložno št. 1/21087/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov in tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5726956
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Jurca Janko, razrešen 31. 10. 1999;
zastopnica Kordiš Anuška, Kočevje, Ulica
heroja Marinclja 1, ponovno imenovana 1.
11. 1999, zastopa družbo kot namestnica
direktorice, in direktorica Turk Gordana, Ko-
čevje, Kajuhovo naselje 29. imenovana 1.
11. 1999.

Rg-3261
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11701 z dne 11. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa PM & A, investicijsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 21,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25186/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5832551
Ustanovitelji: Gantar Matjaž, izstopil

11. 11. 1999; Racman Sergej, Ljubljana,
Na pobočju 22, vstopil 3. 2. 1997, Sekavč-
nik Aleksander, Ljubljana, Celovška 106,
vstopil 3. 2. 1997, in Butina Tomaž, Ljublja-
na, Dolenjska c. 58, vstopil 10. 2. 1994,
vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-3267
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10617 z dne 6. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32680/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Krškem,
spremembo sedeža, firme, ustanoviteljev,
deležev, dejavnosti, zastopnikov in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5657571
Firma: AN-MA, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Devova ul. 5
Osnovni kapital. 1,668.661 SIT
Ustanovitelja: Šterk Slavica, izstopila

30. 9. 1999; Spreizer Maja in Spreizer Iz-
tok, oba iz Grosuplja, Seliškarjeva c. 17,
vstopila 30. 9. 1999, vložila po 834.330,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šterk Slavica, razrešena 30. 9.
1999; direktor Spreizer Iztok, imenovan
30. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 2000: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51470 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
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stroji; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 63120 Skladiščenje; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 74833 Druga splošna
tajniška opravila.

Družba je bila pred prenosom sedeža
vpisana pri Okrožnem sodišču v Krškem
pod št. reg. vloka 1/2659/00.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 9. 1999.

Rg-3269
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11208 z dne 5. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32672/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1467760
Firma: MENEA, d.o.o., Internet Trgov-

ski center Ljubljana
Skrajšana firma: MENEA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska 3a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Domijan Aljoša, Ljubljana,

Aljaževa 18a, vložil 567.000 SIT, Šinkovec
Dušan, Ljubljana, Melikova 31, vložil
567.000 SIT, in RR GAMBIT, d.o.o., Raču-
nalniške storitve, Ljubljana, Savska 3a, vlo-
žil 966.000 SIT – vstopili 26. 10. 1999,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Domijan Aljoša in Šinkovec Dušan,
imenovana 26. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 2000: 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 proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3001 Proi-
zvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav
in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka in slike; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z

motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 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;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 74400 Oglaševanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-3272

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11151 z dne 4. 1. 2000 pri subjektu
vpisa MINERALKA, proizvodnja negorlji-
vih materialov, d.o.o., sedež: Ulica 4. ma-
ja 16, 1380 Cerknica, pod vložno št.
1/11700/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5854393
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

skupna prokuristka Lekše Jelka, razrešena
7. 10. 1999; Heresch Franz, Avstrija, Graz,
Schubertstrasse 72, razrešen 7. 10. 1999
kot skupni prokurist in imenovan za prokuri-
sta.

Rg-3275
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13654 z dne 4. 1. 2000 pod št.
vložka 1/15137/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5587301002
Firma: AKVAREL, družba za trgovino

in zastopstvo, d.o.o., Ljubljana,
PODRUŽNICA ŽALEC, Hausenbichlerje-
va 8, Žalec

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3310 Žalec, Hausenbichlerj-

va 8
Ustanovitelj: AKVAREL, družba za trgovi-

no in zastopstvo, d.o.o., Ljubljana, Ljublja-
na, Kogovškova 16, vstopil 13. 12. 1999,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podruž-
nice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Vake Dominik, Mengeš, Mlakarjeva
ulica 73, Trzin, imenovan 13. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 4. 1. 2000: 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.

Rg-3703
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11026 z dne 14. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32598/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1467506
Firma: MEHKA OPREMA ZA RAČU-

NALNIKE, podjetje za programsko opre-
mo, d.o.o.

Skrajšana firma: MEHKA OPREMA ZA
RAČUNALNIKE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kavčičeva uli-
ca 15

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Repovž Adolf, Ljubljana,

Kavčičeva ulica 15, vstopil 27. 10. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Repovž Adolf, imenovan 27. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 14. 12. 1999: 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-3704

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11027 z dne 1. 12. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32539/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1467514
Firma: CARD & D, poslovno svetova-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: CARD & D, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Glinškova

ploščad 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mihajlovič Đorđe, Ljublja-

na, Kamniška ulica 34, vstopil 26. 10.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mihajlović Đorđe, imenovan 26. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2233 Razmnoževanje računalniš-
kih zapisov; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kovi z plastičnih mas; 3310 Proizvodnja me-
dicinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 3512 Proizvodnja in popravi-
lo čolnov za razvedrilo in šport; 3640 Proi-
zvodnja športnih izdelkov; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7011 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Dejavnost holdingov; 74831 Prevaja-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9304 Druge dejavnosti
za nego telesa.

Rg-3705
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11046 z dne 6. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ŽITO MLINI, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07701/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5081661
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ham Mihael, razrešen 22. 10. 1999;
direktor Klemenčič Janez, Ljubljana, Bra-
tovševa ploščad 17, imenovan 22. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-3706
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11050 z dne 2. 12. 1999 pri subjektu
vpisa IP ELEKTRONIK, trgovina z elek-
tronskimi komponentami na debelo in
drobno, d.o.o., sedež: Celovška 134b,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18511/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
naslova sedeža, osnovnega kapitala, dele-
žev, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5839327
Firma: IRESI, d.o.o., svetovanje, stori-

tve, trgovina
Skrajšana firma: IRESI, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Ribji trg 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Gornik Irena, Smled-

nik, Valburga 87, vstopila 13. 5. 1996,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 2. 12. 1999: 511
Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 515 Trgovina na debe-
lo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in od-
padki; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
611 Pomorski promet; 6110 Pomorski pro-
met; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 701 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
741 Pravne, računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje;
raziskovanje trga in javnega mnenja; podjet-
niško svetovanje; upravljanje s holding druž-
bami; 7415 Upravljanje s holding družbami;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1999: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7011 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7415 Dejavnost holdingov;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 22. 10. 1999.

Rg-3709
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11217 z dne 6. 12. 1999 pri subjektu
vpisa MM SURGICAL, družba za trgovino
in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29670/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1213610
Dejavnost, izbrisana 6. 12. 1999: 7415

Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 1999: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
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; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 55-56 / 22. 6. 2000 / Stran 5421

Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7415 De-
javnost holdingov; 7440 Oglaševanje; 7470
Čiščenje stavb; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 10. 1999.

Rg-3710
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11238 z dne 23. 12. 1999 pri subjektu
vpisa 2B, geoinformatika, zastopanje in
storitve, d.o.o., sedež: Ulica Matije Tom-
ca 4, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/31040/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 1318128
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

dne 3. 11. 1999.

Rg-3711
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11281 z dne 6. 12. 1999 pri subjektu
vpisa RIKO, trgovina, zastopanje in posre-
dovanje na področju obrtnih in osebnih
storitev, družba omejene odgovornosti,
sedež: Bizjanova 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27113/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5909368
Dejavnost, vpisana 6. 12. 1999: 2960

Proizvodnja orožja in streliva; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 10. 9. 1999.

Rg-3712
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11372 z dne 27. 12. 1999 pri subjektu
vpisa MINI CLUB, otroška modna oblači-
la, d.o.o., Ljubljana, Ul. borcev za sever-
no mejo 86, sedež: Ul. borcev za sever-
no mejo 86, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20349/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, deleža in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5686865
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanoviteljica: Gobec Dragica, Ljublja-

na, Ul. borcev za severno mejo 86, vstopila
18. 11. 1992, vložila 800.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 10. 1999.

Rg-3715
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11720 z dne 23. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32636/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1468146
Firma: BE-CONSULT, podjetniško in

poslovno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: BE-CONSULT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolajbova 19
Osnovni kapital: 2,123.000 SIT
Ustanoviteljica: Bratovž Erika, Izola, Pit-

tonijeva ulica 20, vstopila 3. 9. 1999, vloži-
la 2,123.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Bratovž Erika, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Bratovž Matjaž,
Ljubljana, Kolajbova 19, imenovana 3. 9.
1999.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1999:
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 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; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-

tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-3716
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11735 z dne 3. 12. 1999 pri subjektu
vpisa USZ, Podjetje za urejanje stavbnih
zemljišč, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vojko-
va c. 63, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04026/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa zastopnika in na-
slova s temile podatki:

Matična št.: 5067618
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pre-

šern Boris, Ljubljana, Reboljeva 9, razrešen
22. 10. 1999 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-3717
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11736 z dne 22. 12. 1999 pri subjektu
vpisa TOLOVAJ, družba za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Bije-
dičeva 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05462/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
naslova sedeža, osnovnega kapitala, usta-
noviteljev, dejavnosti, zastopnikov in akta o
ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5335604
Firma: OGLAŠEVALSKA GALERIJA,

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: OGLAŠEVALSKA

GALERIJA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Gradnikove

brigade 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Štibelj Gabrijela in Pirc

Rebeka, izstopili 17. 11. 1999; Pavlin Ne-
venka, Kranj, Grintovška 11, vstopila
17. 11. 1999, vložila 2,100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pirc-Ozbot Rebeka, razrešena
17. 11. 1999; direktorica Pavlin Nevenka,
imenovana 17. 11. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 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 proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
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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;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 De-
javnost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 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; 6420
Telekomunikacije; 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; 7121 Dajanje

drugih kopenskih vozil v najem; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041
Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izo-
braževanje; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9304 Druge dejavnosti za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 17. 11. 1999.

Rg-3718
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12467 z dne 10. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ELGO – LINE, proizvodno podjetje,
d.o.o., sedež: Grahovo 70, 1384 Graho-
vo, pod vložno št. 1/04431/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, naslova ustanovitelja in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5323452
Sedež: 1380 Cerknica, Podskraj-

nik 34
Ustanovitelj: RANKOM, d.o.o., Cerkni-

ca, Podskrajnik 34, vstopil 22. 11. 1996,
vložil 3,168.800 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 11. 1999.

Rg-3719
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12711 z dne 10. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32581/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1482840
Firma: HOMA, trgovina z instalacij-

skim materialom in servis, d.o.o.
Skrajšana firma: HOMA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 115
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Tavčar Branko, Ljubljana-

Črnuče, Ocvirkova ulica 61, vstopil 22. 11.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tavčar Branko, imenovan 22. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1999: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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; 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; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.

Rg-3721
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12793 z dne 16. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32608/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1482912
Firma: J & V, telekomunikacije, d.o.o.,

Ljubljana
Skrajšana firma: J & V, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova 38
Osnovni kapital: 2,630.400 SIT
Ustanovitelj: Cerar Janez, Ljubljana,

Vodnikova cesta 38, vstopil 1. 12. 1999,
vložil 2,630.400 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cerar Janez, imenovan 1. 12. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 3512 Proizvodnja in popravilo čol-
nov za razvedrilo in šport; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
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mi, TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6420 Telekomunikaci-
je; 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 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; 74400 Oglaševanje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80410 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-3722
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12811 z dne 17. 12. 1999 pri subjektu
vpisa PLANET SPORT, trgovina, d.o.o.,
Trzin, sedež: Brodišče 15, 1236 Trzin,
pod vložno št. 1/31387/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 1338374
Ustanovitelj: Fužir Matjaž in Fužir Jure,

izstopila 2. 12. 1999; Gobec Dejan, Ljub-
ljana, Vandotova ulica 45, vstopil 26. 11.
1998, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 2. 12. 1999.

Rg-3724
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/13684 z dne 20. 12. 1999 pod
št. vložka 1/32623/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1483404
Firma:. MILLENNIUM ZALOŽNIŠTVO,

d.o.o., Podjetje za založništvo in trgo-
vino

Skrajšana firma: MILLENNIUM
ZALOŽNIŠTVO, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1110 Ljubljana, Okiškega uli-
ca 17

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Hvastija Miran, Ljubljana,

Okiškega ulica 17, vstopil 8. 12. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hvastija Miran, imenovan 8. 12.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 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 proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 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.; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032

Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov.

Rg-3725
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/14230 z dne 23. 12. 1999 pri subjektu
vpisa GIB SISTEM, specialistična ordina-
cija, proizvodnja in trgovina ortopedskih
pripomočkov, d.o.o., sedež: Dolenjska
cesta 443, 1291 Škofljica, pod vložno št.
1/26109/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala, deleža, dejavnosti in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5893224
Sedež: 1000 Ljubljana, Gasparije-

va 1
Osnovni kapital: 3,406.000 SIT
Ustanovitelj: Kaloper Dušan, Škofljica,

Dolenjska cesta 443, vstopil 23. 1. 1995,
vložil 3,406.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, izbrisana 23. 12. 1999:
8512 Izvenbolnišnična zdravstvena dejav-
nost; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1999:
85122 Specialistična izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdrav-
ljenja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 14. 12. 1999.

Rg-3726
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/14604 z dne 27. 12. 1999 pri subjektu
vpisa PRENOVA – GRADBENIK, d.o.o.,
splošno gradbeništvo in trgovina, Sta-
nežiče 39, Ljubljana, sedež: Stanežiče
39, 1210 Ljubljana-Šentvid, pod vložno
št. 1/15175/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, deleža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5554691
Osnovni kapital: 52,765,371 SIT
Ustanovitelj: Kovač Stanislav, Ljubljana,

Pšatnik 12, vstopil 21. 12. 1991, vložil
52,765.371 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 6. 12. 1999.

Rg-3885
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14768 z dne 2. 2. 2000 pri subjektu
vpisa ORUM, d.o.o., podjetje za proizvod-
njo in prodajo Trzin, Mengeška 67, Men-
geš, sedež: Mengeška 67, Trzin, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/05628/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
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bo firme, skrajšane firme, sedeža in akta o
ustanovitvi družbe ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki :

Matična št.: 5344476
Firma: ORUM, podjetje za proizvod-

njo in prodajo, d.o.o.
Skrajšana firma: ORUM, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Mengeška 67
Dejavnost, izbrisana 2. 2. 2000: 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); 744 Ekonomsko
propagiranje.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 2000: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
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; 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 7440 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 15. 12. 1999.

Rg-3886
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00162 z dne 2. 2. 2000 pri subjektu
vpisa WINTERHALTER GASTRONOM,
profesionalni pomivalni stroji in sistemi,
d.o.o., Grosuplje, sedež: Adamičeva 40,
1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/19501/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5646618
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vehovec Stanislav, razrešen 31. 12.
1999; direktor Škerl Marko, Ljubljana, Eins-
pielerjeva 3, imenovan 1. 1. 2000.

Rg-3888
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15751 z dne 3. 2. 2000 pri subjektu
vpisa HERMES TRGOVINA, trgovina, proi-
zvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25002/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deleža in akta o ustanovitvi družbe
s temile podatki :

Matična št.: 5824125
Osnovni kapital: 61,332.000 SIT
Ustanovitelj: HERMES – OPREMA,

d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Kolodvorska 7,
vstopil 10. 3. 1998, vložil 61,332.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 30. 12. 1999.

Rg-3889
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14769 z dne 3. 2. 2000 pri subjektu
vpisa COMIT, podjetje za consulting,
marketing, inženiring in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kržičeva 7, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16929/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo

osnovnega kapitala, deležev, ustanoviteljev
in družbene pogodbe ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5593867
Osnovni kapital: 2,103.945,53 SIT
Ustanovitelja: Brekan-Jeriha Andreja,

vstopila 6. 4. 1992, vložila 1,051.972,77
SIT, in Jeriha Aleš, vstopil 9. 12. 1999,
vložil 1,051.972,76 SIT, oba iz Ljubljane,
Peričeva 11, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 2000: 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 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; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 51540 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgo-
vina na drobno po pošti; 52630 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 60240
Cestni tovorni promet; 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 12. 1999.

Rg-3891
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10985 z dne 3. 2. 2000 pri subjektu
vpisa ENDOSKOPIJA, zdravstveno sveto-
vanje in preventivna medicina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dolenjska c. 160a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13337/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo deležev, ustanoviteljev
in akta o ustanovitvi družbe ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5521866
Ustanovitelja: Gorenšek dr. Milan, Ljub-

ljana, Dolenjska 160a, vstopil 16. 5. 1991,
vložil 2,262.480 SIT, in ENDOSKOPIJA,
zdravstveno svetovanje in preventivna me-
dicina, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Dolenj-
ska c. 160a, vstopila 8. 10. 1999, vložila
565.620 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 2000: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7011 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastninimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Dejavnost holdingov; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 75120 De-
javnost javnih ustanov, ki zagotavljajo storitv
ena področju zdravstva, izobraževanja, kul-
ture in druge socialne storitve, razen obvez-
nega socialnega zavarovanja; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 8511 Bonišnična
zdravstvena dejavnost; 85121 Osnovna iz-
venbolnišnična zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdrav-
ljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavno-
sti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 21. 10. 1999.

Rg-3892
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15232 z dne 7. 2. 2000 pri subjektu
vpisa HOMA, trgovina z instalacijskim
materialom in servis, d.o.o., sedež: Du-
najska 115, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/32581/00 vpisalo v sodni register
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tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, ustanoviteljev, deležev, zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki :

Matična št.: 1482840
Osnovni kapital: 4,117.650 SIT
Ustanovitelj: Štupica Igor, Ljubljana, Al-

jaževa 25, vstopil 16. 12. 1999, vložil
2,017.650 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štupica Igor, imenovan 16. 12.
1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 12. 1999.

Rg-3893
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00265 z dne 9. 2. 2000 pod št.
vložka 1/32790/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1491857
Firma: EBAX, elektronske komponen-

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

govornostjo
Sedež: 1215 Medvode, Zbilje 7p
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Petrač Mitja, Koper, Roz-

manova 3, vstopil 22. 12. 1999, vložil
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Petrač Alenka, Medvode, Zbilje
7p, imenovana 22. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 2000: 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 proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2465 Proi-
zvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izola-
cijskih elementov iz keramike; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proi-
zvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 3140 Proi-
zvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Proi-
zvodnja 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; 32200 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih naprav; 32300
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, naprav in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-

vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3650 Proi-
zvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 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
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 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; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-

na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih apratov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in 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-
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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; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projetkov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74150 Dejavnost hol-
dingov; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov.

Rg-3894
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00266 z dne 9. 2. 2000 pod št.
vložka 1/32788/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1491865
Firma: AN-RO, popravila, servis, pro-

daja, rezervni deli grafičnih strojev,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1356 Dobrova, Šujica 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Rovšek Andreja in Rovšek

Anton, oba iz Dobrove, Šujica 6, vstopila
21. 12. 1999, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Rovšek Andreja, imenovana 21.
12. 1999, zastopa družbo kot poslovodki-
nja.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 2000: 28520
Splošna mehanična dela; 29560 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-3897
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15750 z dne 9. 2. 2000 pri subjektu
vpisa POKA, Podjetje za proizvodnjo in
trgovino, d.o.o., Kamnik, sedež: Medve-
dova 25, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/13112/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, de-
ležev in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5531586
Osnovni kapital: 6,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pahor Breda, Gorica, Via

Montesanto 107, in Podjed Tomaž, Kam-
nik, Maistrova 6, vstopila 5. 8. 1991, vložila
po 3,250.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 12. 1999.

Rg-3898
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15749 z dne 9. 2. 2000 pri subjektu
vpisa KOROBAČ, podjetje za gostinstvo
in trgovino, d.o.o., Kamnik, sedež: Žeb-
ljarska pot 4a, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/22070/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, deležev, naslova ustanovitelja in
zastopnika ter akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5787424
Sedež: 1240 Kamnik, Šutna 76
Osnovni kapital: 2,300.000 SIT
Ustanovitelj: Koderman Klavdij, Kamnik,

Šutna 76, vstopil 25. 1. 1993, vložil
2,300.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Koderman Klavdij, imenovan
25. 1. 1993, kot lastnik podjetja podpisuje,
zastopa in predstavlja ter neomejeno skle-
pa vse pogodbe in opravlja druga pravna
dejanja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 23. 12. 1999.

Rg-3900
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/04209 z dne 9. 2. 2000 pri subjektu
vpisa SETEV, pooblaščena investicijska
družba, d.d., sedež: Vilharjeva 29, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26040/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, zastopnika in čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5859298
Osnovni kapital: 1.538,465.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Logar Metod, Ljubljana, Rusjanov trg
4, ponovno imenovan 20. 5. 1999.

Člani nadzornega sveta: Gnamuš Ferdo
in Lužovec Ivo, izstopila 22. 6. 1999; Gna-
muš Ferdinand in Jošt Igor, vstopila 22. 6.
1999, ter Jesih Aleš, ponovno vstopil 22.
6. 1999.

Rg-3903
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12533 z dne 3. 2. 2000 pri subjektu
vpisa SORA, industrija pohištva Medvo-
de, d.d., sedež: Gorenjska c. 12, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/01023/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5005817
Člani nadzornega sveta: Petrič Simon,

Jehart Alenka, Zelnik Milan in Rozman
Franc, ponovno vstopili 12. 11. 1999, ter
Ilovar Janez in Mavsar Franc, vstopila 12.
11. 1999.

Rg-3904
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/03882 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa SLOVENSKA INVESTICIJSKA
BANKA, d.d., sedež: Čopova 38, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06654/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5348633
Osnovni kapital: 1.452,000.000 SIT
Člana nadzornega sveta: Colarič Jože,

Bajuk Martin, Hojnik Vida in Šlag Tadej, iz-
stopili 29. 6. 1999; Mejač Matija in Filiplič
Jože-Gašper, predsednik, vstopila 29. 6.
1999.

Sprememba statuta z dne 29. 6. 1999.

Rg-3907
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13661 z dne 2. 2. 2000 pod št.
vložka 1/32769/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča podružnico s temile po-
datki :

Matična št.: 1483447
Firma: AEROFLOT RUSSIAN INTER-

NATIONAL AIRLINES, d.d., 37. Bldg.9,
Leningradsky prosp., 125167 Moskva,
Podružnica Ljubljana, Dunajska 21,
1000 Ljubljana

Skrajšana firma: OAO Aeroflot, d.d., Po-
družnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
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Ustanovitelj: AEROFLOT, RUSSIAN IN-
TERNATIONAL AIRLINES, d.d., Moskva,
37, Bldg. 9, Leningradsky prosp. vstopil 4.
11. 1999, odgovornost: vpisan kot ustano-
vitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Shlykov Viacheslav, Moskva, Olimpij-
skij prospekt 10, imenovan 4. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 2000: 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izred-
ni zračni promet.

Rg-3908
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01544 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa HELIOS, sestavljeno podjetje
za kapitalske naložbe in razvoj, d.d., se-
dež: Količevo 2, 1230 Domžale, pod vlož-
no št. 1/04469/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in sta-
tuta s temile podatki :

Matična št.: 5043158
Dejavnost, izbrisana 31. 1. 2000: 7415

Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 2000: 7415
Dejavnost holdingov; 7440 Oglaševanje.

Sprememba statuta z dne 17. 1. 2000.

Rg-3909
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15735 z dne 31. 1. 2000 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 tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5132614
Oseba, pooblaščena za zastopanje: čla-

nica uprave Hočevar Katarina, razrešena
31. 12. 1999; član uprave Hrovat Miro,
Duplje, Žiganja vas 74, imenovan 1. 1.
2000.

Rg-3910
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01736 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa HOTEL SLON, d.d., Ljubljana,
sedež: Slovenska c. 34, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/03933/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5004853
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Križ-

nar Goran, Ljubljana, Ulica bratov Učakar
136, razrešen 22. 1. 2000 kot član uprave
in imenovan za direktorja.

Rg-3911
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00645 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa KULTURNI HRAM MOSTE, se-
dež: Zaloška 61, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01843/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme s te-
mile podatki:

Matična št.: 5254361
Firma: KULTURNI DOM ŠPANSKI

BORCI.

Rg-3913
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00756 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa INTERTRADE ITA, podjetje za
zastopanje tujih firm, d.d., Ljubljana,
Tomšičeva 3, sedež: Tomšičeva 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05469/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5111978
Član nadzornega sveta: Babšek Franc,

izstopil 24. 4. 1999; Mežnar Drago, vstopil
29. 7. 1999.

Rg-3914
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10515 z dne 24. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa KOMPAS, Turistično podjetje,
d.d., Ljubljana, sedež: Pražakova 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10405/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5448743
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Per-

gar Janez, Ljubljana, Slomškova ulica 35,
razrešen 9. 9. 1999 kot direktor in imeno-
van za predsednika uprave; ter zastopnika
Visenjak Tomaž, Ljubljana, Peričeva ulica 7,
in Eiselt Vital, Ljubljana, Dolenjska cesta
159, imenovana 9. 9. 1999, ki zastopata
družbo kot podpredsednika uprave.

Rg-3915
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/00842 z dne 27. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa PIRANESI, d.o.o., podjetje za
založništvo, izobraževalno dejavnost in
marketing, Bogišičeva 11, Ljubljana, se-
dež: Bogišičeva 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13171/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deležev in osnovnega kapitala, uskladi-
tev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5523672
Osnovni kapital: 1,692.000 SIT
Ustanovitelji: Brate Tomaž, Šentjanž,

Šentjanž 2b, Ravnikar Vojteh, Ljubljana, Tr-
novska ulica 6, in Novak Ranko, Ljubljana,
Celovška cesta 103, vstopili 3. 6. 1991,
vložili po 564.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; Ocvirk Mojmir, izstopil 10. 10.
1994.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 2000: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 51160 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74400 Oglaševanje; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-3916
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00757 z dne 27. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa JAMSTVENI SKLAD REPUB-
LIKE SLOVENIJE, sedež: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29610/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1198459
Firma: JAMSTVENI IN PREŽIVNINSKI

SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
Dejavnost, vpisana 27. 1. 2000: 85329

Druge socialne dejavnosti.

Rg-3918
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12798 z dne 19. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa SCT-INTERNATIONAL, d.d.,
Podjetje za gradbeništvo in inženiring,
Slovenska 56, Ljubljana, sedež: Sloven-
ska 56, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17400/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, članov nad-
zornega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5605431
Člani nadzornega sveta: Kenda Bojan,

Gostiša Drago, Moerec Karel, Rainer Franc,
Jaklič Marko, Mihelj Janez in Zidar Ivan,
izstopili 22. 11. 1999; Jamnik Janez, pred-
sednik, Sever Andrej, podpredsednik, in
Čelešnik Darko, vstopili 22. 11. 1999.

Dejavnost, izbrisana 19. 1. 2000: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 2000: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
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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; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Sprememba statuta z dne 22. 11. 1999.

Rg-3920
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01003 z dne 19. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa SLOVENSKA RAZVOJNA
DRUŽBA, d.d., sedež: Dunajska 160,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09684/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5425077
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednik uprave Topič Bogdan, razrešen
25. 12. 1999; predsednik uprave Rekar
Marjan, Ljubljana, Novo Polje, Cesta XVII
14, imenovan 25. 12. 1999.

Člani nadzornega sveta: Rigl Peter, Bric
Rudi, Ravnikar Edvard, Lampič Peter in Zajc
Milan, izstopili 16. 12. 1999; Bandelj Mir-
ko, Dolenc-Mihevc Hilda, Ribič Marija, Šo-
ba Boštjan in Vaukan Iztok, vstopili 16. 12.
1999.

Rg-3923
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00092 z dne 14. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa SIJAJ HRASTNIK, proizvodnja
svetil in galvanizacija, d.d., sedež: Pot
Vitka Pavliča 9, 1430 Hrastnik, pod vlož-
no št. 1/02019/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki :

Matična št.: 5254167
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pergar Marjan, razrešen 31. 12.
1999; direktor Kovačič Matjaž, Trbovlje, Ce-
sta Tončke Čeč 83, imenovan 1. 1. 2000.

Rg-3925
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/09614 z dne 14. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa KREKOVA ZAVAROVALNICA,
d.d., sedež: Ciril Metodov trg 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12902/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5503736
Osnovni kapital: 329,760.000 SIT
Sprememba statuta z dne 29. 7. 1999.

Rg-3926
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15734 z dne 14. 1. 2000 pod št.

vložka 1/32710/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1491784
Firma: RAŠICA, Invalidsko podjetje za

proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: RAŠICA IP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1211 Ljubljana, Zgornje Ga-

meljne 20
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: RAŠICA, Tovarna plete-

nin Ljubljana, d.d., Ljubljana, Zgornje Ga-
meljne 20, vstopila 6. 12. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Božič Tomaž, Ljubljana, Zgornje Ga-
meljne 46, imenovan 6. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 2000: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 17530 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 17540 Proi-
zvodnja drugih tekstilij, d.n.; 17600 Proi-
zvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Proi-
zvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 85325 Dejavnost in-
validskih podjetij.

Rg-3930
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10695 z dne 6. 1. 2000 pri subjektu
vpisa KIK, Kemijska industrija Kamnik,
d.d., sedež: Fužine 9, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/00806/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo tipa zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5043247
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Smole Marko, razrešen 30. 4.
1999; generalni direktor Smole Marko,
Ljubljana-Šiška, Lamutova 16, imenovan
30. 4. 1999.

Rg-3931
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12471 z dne 10. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa PLANUM – ŠPORTING, Pod-
jetje za projektiranje, inženiring doma
in v tujini za športne, hidrotehnične in
druge objekte, d.o.o., sedež: Tavčarjeva
2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14548/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča, da se ugovoru ugodi, da se sklep
Srg 7481/99 razveljavi in izda sklep o spre-
membi deležev, osnovnega kapitala in za-
stopnika, spremembi in uskladitvi dejavno-
sti in uskladitvi z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5574471
Osnovni kapital: 2,746.828,30 SIT
Ustanovitelji: PLANUM, p.o., v stečaju,

Radovljica, Gorenjska 26, vložil

2,576.524,90 SIT, ter Gorišek Dušan, Ra-
dovljica, Staneta Žagarja 11, Maček Darja,
Ljubljana, C. 27. aprila 45, Keber Mojca,
Ljubljana, Polanškova 31, Domitrovič Na-
da, Ljubljana, Cankarjeva 8, Dremelj Peter,
Ljubljana, Brilejeva 1, Slivniker Peter, Ljub-
ljana, Topniška 45, Smolej Snežana, Jese-
nice, Hrušica 1b, Gorišek Janez, Ljubljana,
Mrharjeva 15, Gorišek Vanja, Ljubljana, Mr-
harjeva 15, in Divjak Janja, Velenje, V. Vla-
hoviča F51, vložili po 14.000 SIT – vstopili
6. 9. 1991, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gorišek Janez, razrešen 6. 12. 1999;
direktor Gorišek Janez Dušan, Ljubljana,
Mrharjeva ulica 15, imenovan 6. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 10. 1. 2000: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih 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; 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 elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 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; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
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74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraters-
tvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., razen farmacevtskih izdelkov,
pod šifro 74.12 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje pa razen revizijske dejavnosti.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah se začetek
postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 7481/99 z dne 13. 9.
1999, razveljavi.

Rg-3933
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10962 z dne 10. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa SOMBRERO, uvozno, izvozno,
trgovsko, turistično, proizvodno podjet-
je, d.o.o., sedež: Notranje Gorice 132a,
1357 Notranje Gorice, pod vložno št.
1/07685/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča, da se ugovoru ugodi, da se sklep
Srg 5885/99 razveljavi in izda sklep o spre-
membi firme, naslova sedeža in ustanovite-
ljev, uskladitvi dejavnosti , uskladitvi z zako-
nom o gospodarskih družbah in preobliko-
vanju iz d.o.o. v k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5398037
Firma: FERI SOMBRERO, trgovina, tu-

rizem, proizvodnja, k.d.
Skrajšana firma: FERI SOMBRERO, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1357 Notranje Gorice, Ma-

vsarjeva 11
Ustanovitelji: Feri Vladimir, izstopil 10.

1. 2000, in Remžgar Dejan, izstopil 14. 10.
1999; Feri Dušanka, Ljubljana, Luize Pes-
jakove 15, vstopila 14. 10. 1999, vložila
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; in
Feri Vladimir, Notranje Gorice, Mavsarjeva
11, vstopil 10. 1. 2000, vložil 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Dejavnost, vpisana 10. 1. 2000: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 1030 Prido-
bivanje šote; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah se začetek
postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 5885/99 z dne 10. 9.
1999, razveljavi.

Rg-3934

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15438 z dne 10. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32683/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.d. pooblaščenko s te-
mile podatki:

Matična št.: 1491598
Firma: KPL – GRADNJE, RAST,

INŽENIRING, družba pooblaščenka, d.d.
Skrajšana firma: KPL POOBLAŠČEN-

KA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 61
Osnovni kapital: 127,488.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovitelji po seznamu,

vstopili 23. 12. 1999, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pirnat Viktor, Ljubljana, Povšetova 14,
imenovan 23. 12. 1999.

Člani nadzornega sveta: Atanasovski
Ljudmila predsednica, Tomšič Zoran, na-
mestnik predsednice in Praznik Marko, vsto-
pili 23. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 10. 1. 2000: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, 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; 6312 Skladiščenje; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 6521 Finančni zakup (leasing); 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7415 Dejavnost hol-
dingov; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 34.
členu statuta z dne 23. 12. 1999, da se
osnovni kapital poveča za polovico, kar je
do 63,744.000 SIT, in sicer z izdajo novih
delnic za vložke (odobreni kapital). Uprava
lahko izda delnice za stvarne vložke, izda
prednostne neglasovalne delnice razreda B
in izključi prednostno pravico do prevzema
novih delnic obstoječih delničarjev. Uprava
lahko sklepa o izdaji delnic na podlagi odo-
brenega kapitala.

Rg-3939
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01230 z dne 19. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa NORA PRODUCTION GROUP,
produkcija, komunikacijskih sredstev,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Vilharjeva 27,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08422/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5419719
Osnovni kapital: 8,300.000 SIT
Ustanovitelja: Milavec Mitja, Ljubljana, V

Murglah 19a, vstopil 12. 7. 1990, vložil
4,300.000 SIT, in Hočevar Miha, Ljubljana,
Tugomerjeva 2, vstopil 21. 7. 1995, vložil
4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, izbrisana 19. 1. 2000: 511
Posredništvo; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 2000: 2212
Izdajanje časopisov; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7440 Oglaševanje;
7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 1. 2000.

Rg-3942
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12489 z dne 25. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa RIKS & SLUGA, Proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Sp. Rudnik,
C. I/31, sedež: Sp. Rudnik, C. I/31 ,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09835/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5446031
Dejavnost, izbrisana 25. 1. 2000:

55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah, 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 2000: 2030
Stavbno mizarstvo; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
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mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 3511 Grad-
nja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 6. 1999.

Rg-3943
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10405 z dne 26. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa VELICO, trgovina, uvoz, izvoz,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Trg republike 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18425/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5607302
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Štrozak Marko, Ljubljana, Posav-
skega ulica 18, imenovan 27. 9. 1999.

Rg-3947
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15249 z dne 27. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa RDO, družba za trgovino in
storitve, d.o.o., sedež: Na trati 11, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30285/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1245015
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Leskošek Andrej, razrešen 8. 12.
1999; direktor Junger Branko, Vrhnika, Ko-
pališka ulica 7, imenovan 8. 12. 1999.

Rg-3948
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/02356 z dne 28. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa KOTIKO, Izdelovanje kovinske
opreme, d.o.o., Prevoje 73, Lukovica, se-
dež: Prevoje 73, 1225 Lukovica, pod
vložno št. 1/13964/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, zastopnika in dejavnosti, uskladitev de-
javnosti in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5546303
Ustanovitelj: Kotnik Janez, izstopil

14. 1. 2000; Kotnik Jure, Lukovica, Prevo-
je pri Šentvidu 73, vstopil 14. 1. 2000,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kotnik Janez, razrešen 14. 1. 2000;
direktor Kotnik Jure, imenovan 14. 1. 2000.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 2000: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 1. 2000.

Rg-3949
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13872 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa REDS, svetovanje in poslovne
storitve, d.o.o., sedež: Bratov Učakar 86,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18323/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, imena in
priimka ustanoviteljice in zastopnice ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5607361
Ustanoviteljica: Glavica Martinčič Bernar-

da, Ljubljana, Bratov Učakar 86, vstopila
27. 12. 1994, vložila 2,974.160 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Glavica Martinčič Berndarda, ime-
novana 27. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, izbrisana 31. 1. 2000: 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 2000: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5137 Trgovina na debelo

s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
6. 12. 1999.

Rg-3971
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12395 z dne 3. 2. 2000 pri subjektu
vpisa DBM, poslovno svetovanje, d.o.o.,
sedež: Savska cesta 3a, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/31093/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 1319426
Ustanovitelja: Upelj Bojan, Ljubljana,

Snebersko nabrežje 33, in Miočinović Mla-
den, Grahovo, Gorenje Jezero 59, vstopila
31. 8. 1998, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Juvan Boš-
tjan, izstopil 24. 11. 1999.

Rg-3973
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14776 z dne 11. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa ANDRA & PEČNIK, izobraže-
vanje in posredovanje, d.n.o., Ljubljana,
sedež: Tržaška 132. 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12567/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža,
ustanoviteljev, zastopnikov in družbene po-
godbe ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5497086
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 94
Ustanovitelj: Pečnik Nataša, izstopila

15. 12. 1999; Pečnik Peter, Ljubljana, Bra-
tovševa ploščad 21, vstopil 15. 12. 1999,
vložil 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pečnik Nataša, razrešena 15. 12.
1999; direktor Pečnik Peter, imenovan
15. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 2000: 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
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sti, d.n.; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 72600 Druge računalniške dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekorater-
stvo; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 2. 2000.

Rg-3974

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14778 z dne 11. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa VZDRŽEVANJE, družba za
opravljanje storitev, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13577/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo tipa zasto-
pnika s temile podatki:

Matična št.: 5526868
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Breskvar Aleš, Ljubljana, Bratinova 22, raz-
rešen 1. 1. 2000 kot zastopnik in imenovan
za direktorja.

Rg-3975

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14885 z dne 3. 2. 2000 pri subjektu
vpisa T.T.G.G. MARIČ & DRUŽBENIK, po-
djetje za trgovino in storitveno dejav-
nost, d.n.o., sedež: Celovška 62, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29665/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1192086
Sedež: 1000 Ljubljana, Štihova 18.

Rg-3977

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15649 z dne 11. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa RATING, podjetje za gospo-
darski inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ger-
bičeva 101, sedež: Gerbičeva 101,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02193/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, osnov-
nega kapitala, ustanoviteljev in zastopnikov
s temile podatki:

Matična št.: 5285208
Firma: RATING, podjetje za gospodar-

ski inženiring, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 42
Osnovni kapital: 2,800.000 SIT
Ustanovitelj: Bevk Branimir, Ljubljana,

Dolenjska c. 45e, vstopil 23. 12. 1999,
vložil 1,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bevk Branimir, imenovan 23. 12.
1999, zastopa družbo kot pomočnik direk-
torja.

Rg-3980

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/03279 z dne 7. 2. 2000 pri subjektu
vpisa SOJER, frizersko in kozmetično po-
djetje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 116, se-
dež: Tržaška 116, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04304/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala, za-
stopnikov in družbene pogodbe ter skrajša-
no firmo s temile podatki:

Matična št.: 5875129
Firma: SOJER, frizersko in kozmetič-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SOJER, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Sojer Mitja, vstopil 19. 12.

1989, vložil 2,178.000 SIT, in Sojer Tere-
zija Cvetka, vstopila 1. 6. 1999, vložila
22.000 SIT, oba iz Ljubljane, Tbilisijska
144, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Sojer Mitja, imenovan 19. 12. 1989,
in zastopnica Sojer Terezija Cvetka, imeno-
vana 1. 6. 1999, zastopata družbo brez
omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 6. 1999.

Rg-3981

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/03476 z dne 25. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa SIMET, d.o.o., strojni ometi-
fasade in zaključna gradbena dela, se-
dež: Podskrajnik 42, 1380 Podskrajnik,
Cerknica, pod vložno št. 1/16560/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deležev in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5618703
Osnovni kapital: 20,666.786 SIT
Ustanovitelja: Svet Franc, Cerknica, Do-

lenja vas 114, Dolenja vas, in Vovk Anton,
Begunje pri Cerknici, Begunje 25a, vstopila
23. 3. 1992, vložila po 10,333,393 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Svet Franc, imenovan 23. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 6. 1999.

Rg-3982

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/03477 z dne 21. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa KEGRAL, proizvodnja, stori-
tve, trgovina, d.o.o., Mengeš, sedež: Tr-
dinov trg 14, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/07401/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, deleža, ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in akta o ustanovi-
tvi ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5391237
Firma: KEGRAL, proizvodnja, storitve,

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KEGRAL, d.o.o.
Sedež: 1240 Kamnik, Bazoviška uli-

ca 6

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Osolin Bojan, izstopil 9. 6.

1999; Jelovšek Venčeslav, Radomlje, Tri-
glavska 1, vstopil 11. 4. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, izbrisana 21. 1. 2000: 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 2000: 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in te-
hnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 16. 6. 1999.

Rg-3983
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/03504 z dne 7. 2. 2000 pri subjektu
vpisa TEMPO 92, Podjetje za vzdrževa-
nje, elektroinstalaterstvo in inženiring,
d.o.o., Grosuplje, sedež: Gorenja vas 11,
1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/14378/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
osnovnega kapitala, deleža in dejavnosti,
popravo naslova ustanovitelja in zastopnika
ter spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5559669
Firma: TEMPO 92, gradbene storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: TEMPO 92, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,681.000 SIT
Ustanovitelj: Šircelj Srečko, Grosuplje,

Gorenja vas pri Polici št. 11, vstopil 18. 12.
1991, vložil 2,681.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šircelj Srečko, imenovan 18. 12.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 2000: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
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tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 60240 Cestni tovorni promet; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 21. 6. 1999.

Rg-3986
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/04044 z dne 7. 2. 2000 pri subjektu
vpisa GUMIKS, Trgovinsko podjetje,
d.o.o., Podgorje 120, Kamnik, sedež:
Podgorje 120, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/08643/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, ustanoviteljev, deležev in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5430364
Osnovni kapital: 4,500.000 SIT
Ustanovitelja: Škraba Mojca, vstopila 1.

6. 1990, in Škraba Marko, vstopil 8. 6.
1999, oba iz Kamnika, Podgorje 120, vlo-
žila po 1,800.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 6. 1999.

Rg-3987
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/04079 z dne 7. 2. 2000 pri subjektu
vpisa MAROLT IN DRUGI – LESMARC,
d.n.o., podjetje za izvoz, uvoz, proizvod-
njo, prodajo na debelo in drobno in za-
stopanje firm, sedež: Martinova 33,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25941/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5872502
Sedež: 1260 Ljubljana, Vevška

cesta 52.

Rg-3988
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/04345 z dne 7. 2. 2000 pri subjektu
vpisa GEOT, d.o.o., družba za projektira-
nje, inženiring, tehnično svetovanje in
izvajanje geotehničnih del, sedež: Dimi-
čeva ulica 12, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/30234/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 1245082
Ustanovitelj: Kotar Maja, izstopila 8. 7.

1999; Ribičič Mihael, Ljubljana, Jakčeva
ulica 5, vstopil 8. 7. 1999, vložil 111.930
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3989
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/09751 z dne 4. 2. 2000 pri subjektu
vpisa RUFAC, uvozno-izvozno podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež: Ob
Mahovniški cesti 3, 1330 Kočevje, pod
vložno št. 1/06636/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
lja, deleža in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5360439
Ustanovitelj: Rudl Franc, izstopil 30. 6.

1999; Rudl Robert, Kočevje, Uskoška 29,
vstopil 9. 4. 1990, vložil 42,816.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 29. 6. 1999.

Rg-3994
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10439 z dne 11. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa INTRO-LAB, podjetje za pro-
cesno avtomatizacijo, računalniški inže-
niring in trgovino, d.o.o., sedež: Horjul
193, 1354 Horjul, pod vložno št.
1/16780/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
popravo imena ustanovitelja in zastopnika,
spremembo deleža ter akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5621186
Osnovni kapital: 3,518.000 SIT
Ustanovitelj: Ebner Ivan Oton, Horjul,

Horjul 193, vstopil 30. 3. 1992, vložil
3,518.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ebner Ivan Oton, imenovan 30. 3.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 23. 9. 1999.

Rg-3995
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10440 z dne 13. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa GRETON, Podjetje za trgovino
na debelo in drobno, d.o.o., Novi dom 2,
Hrastnik, sedež: Novi dom 2, 1430 Hra-
stnik, pod vložno št. 1/07830/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, osnovnega ka-
pitala, deleža, dejavnosti in družbene po-
godbe ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5404274
Firma: GRETON, Podjetje za trgovino

na debelo in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: GRETON, d.o.o.
Sedež: 1431 Dol pri Hrastniku, Pod

hribom 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Jelenko Zlatko, Hrastnik,

Novi dom 2, vstopil 11. 6. 1990, vložil
2,029.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 2000: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s

porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in ko-
zmetiko; 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 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; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indus-
trijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina 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; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 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 dro-
bno 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.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 9. 1999.

Rg-3996
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10441 z dne 13. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa GALANTERIJA KROKODIL, tr-
govina in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/29796/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, ustanoviteljev, deležev, zasto-
pnikov in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 1215426
Osnovni kapital: 2,700.000 SIT
Ustanovitelji: Zheng Yunge in Zhang

Zheng Mei, vstopila 5. 9. 1997, vložila po
900.00 SIT, ter Zheng Shangting, vstopil
17. 9. 1999, vložil 900.000 SIT, vsi iz Fi-
renc, Via di Brozzi 433, odgovornost: ne
odgovarjajo; Yang Jianbin, izstopil 17. 9.
1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Jerkič Uršula, razrešena 17. 9.
1999; prokurist Zheng Shangting, imeno-
van 17. 9. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 9. 1999.

Rg-3998
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10520 z dne 7. 2. 2000 pri subjektu
vpisa A – MARKETING, podjetje za eko-
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nomske storitve, d.o.o., sedež: Stegne
25, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04048/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža, dejavnosti, naslova ustanovitelja in
zastopnika ter akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5325358
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Arh Marko, Šentvid pri Stič-

ni, Šentvid pri Stični št. 118e, vstopil 20.
12. 1989, vložil 2,100.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Arh Marko, imenovan 20. 12. 1989,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 7. 2. 2000: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 2000: 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51540 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51700 Druga trgovina na debelo;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74400 Oglaševanje; 85130 Zo-
bozdravstvena dejavnost; 85141 Samostoj-
ne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravlja-
jo zdravniki.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 2. 9. 1999.

Rg-3999
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10553 z dne 28. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa STEMAX, podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino in posredovanje, d.o.o.,
Dunajska 116, Ljubljana, Slovenija, se-
dež: Dunajska 116, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21394/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5727189
Firma: STEMAX, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in posredovanje, d.o.o., Vo-
dnikova 89, Ljubljana, Slovenija

Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova 89.

Rg-4000
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10554 z dne 28. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa MBS, marketinški inženiring,
Ljubljana, d.o.o., Dunajska 116, sedež:
Dunajska 116, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03627/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5288312
Firma: MBS, marketinški inženiring,

Ljubljana, d.o.o., Vodnikova 89
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova 89.

Rg-4001
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11047 z dne 7. 1. 2000 pri subjektu
vpisa ASBIS, trgovina in storitve, d.o.o.,
sedež: Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30561/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, de-
javnosti, zastopnikov, družbene pogodbe in
imena ustanoviteljice s temile podatki:

Matična št.: 1273124
Sedež: 1236 Trzin, Borovec 15
Ustanoviteljica: Jenko Karolina, Ljublja-

na, Krivec 1, vstopila 22. 1. 1998, vložila
720.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tadić Nikola, razrešen 26. 10. 1999;
direktor Jeraj Andrej, Ig, Ig 102, imenovan
26. 10. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, izbrisana 7. 1. 2000: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami.

Dejavnost, vpisana 7. 1. 2000: 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 10. 1999.

Rg-4003
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11053 z dne 7. 2. 2000 pri subjektu
vpisa CONTRADE S & B, podjetje za ra-
čunovodske storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Brilejeva 13-15, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/18303/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
osnovnega kapitala, deležev in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5663431
Firma: CONTRADE S & B, družba za

računovodske storitve, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljici: Babič Matko Lucija, Ljub-

ljana, Maurerjeva 4, in Saksida Breda, Dom-
žale, Ljubljanska 97, vstopili 24. 3. 1992,
vložili po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 12. 1999.

Rg-4004
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11071 z dne 7. 2. 2000 pri subjektu
vpisa MIVITEX, podjetje za proizvodne in
trgovske storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Jožeta Jame 12, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20238/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, deležev, dejavnosti, zastopni-
kov in družbene pogodbe ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5686776
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelji: Terzić Nebojša, Ljubljana,

Brilejeva 4, vstopil 10. 9. 1992, vložil
1,275.000 SIT, Miličević Milan, Sarajevo,
Bosna in Hercegovina, Džemala Bjediča
27c, vstopil 10. 9. 1992, vložil 612.500
SIT, in Trklja Vidoslav, Bileča, B. Selimovića
14, vstopil 7. 5. 1999, vložil 612.500 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Trklja Vidoslav, imenovan 20. 10.
1999, zastopa družbo z neomejenimi poo-
blastili na področju komercialnega sektorja.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 2000: 1710
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 1720
Tkanje tekstilij; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 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 spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z 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-
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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 in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na dro-
bno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na dro-
bno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na dro-
bno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 10. 1999.

Rg-4006
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11280 z dne 13. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa POMEX, trgovina in proizvod-
nja, d.o.o., sedež: Poljanska 95, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08000/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo skrajšane firme, naslova sedeža, osnov-
nega kapitala, deleža in akta o ustanovitvi
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5424666
Skrajšana firma: POMEX, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska 9
Osnovni kapital: 5,409.000 SIT
Ustanovitelj: Popovič Peter, Ljubljana,

Škofova 8, vstopil 29. 6. 1990, vložil
5,409.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 2000: 0121
Reja govedi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 28. 10. 1999.

Rg-4007
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11371 z dne 9. 2. 2000 pri subjektu
vpisa AVTOAKUSTIKA, podjetje za pro-
dajo, servisiranje in montažo radio, vi-
deo in TV aparatov, d.o.o., sedež: Bolko-
va 26, 1235 Homec Radomlje, pod vlož-
no št. 1/13683/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, deleža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5580960
Osnovni kapital: 17,000.000 SIT
Ustanovitelj: Jereb Aleksander, Homec

Radomlje, Bolkova 26, vstopil 19. 9. 1991,
vložil 17,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 20. 10. 1999.

Rg-4009
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11374 z dne 11. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa KNAUF, proizvodnja in proda-
ja gradbenih materialov, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Dunajska cesta 115, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18873/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5621372
Firma: KNAUF, podjetje za tehnično

svetovanje in ekonomsko propagando,
Ljubljana, d.o.o.

Dejavnost, izbrisana 11. 2. 2000: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 2000: 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74201

Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ogla-
ševanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 28. 10. 1999.

Rg-4010
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11709 z dne 11. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa ICOS, računalniški inženiring
in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dunajska 51, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12623/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, zastopnikov in družbe-
ne pogodbe ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5499828
Osnovni kapital: 178,405.037,15 SIT
Ustanovitelj: HERMES PLUS, računalni-

ški in merilni sistemi, d.d., Ljubljana, Šlan-
drova ulica 2, Ljubljana, Šlandrova ulica 2,
vstopil 24. 10. 1999, vložil 157,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Malalan Rajko, razrešen 15. 11.
1999; direktor Despotović Slavko, Vrhnika,
Tržaška cesta 45, imenovan 16. 11. 1999.

Dejavnost, izbrisana 11. 2. 1999: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 1999: 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 10. 1999.

Rg-4012
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11840 z dne 14. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32599/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1469070
Firma: PANČUR & CO., podjetje za sto-

ritve in posredovanje, d.n.o., Radomlje
Skrajšana firma: PANČUR & CO., d.n.o.,

Radomlje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1235 Radomlje, Žiče 19
Ustanovitelja: Pančur Bojan in Pančur

Vlasta, oba iz Radomelj, Žiče 19, vstopila
20. 10. 1999, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pančur Bojan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Pančur Vlasta, ki za-
stopa družbo kot namestnica direktorja,
imenovana 20. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 2000: 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
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stičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 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;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621
Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proiz-
vodnja orodja za stroje; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in tran-
sportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in sto-
jnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte; 64120 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;

7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 85141 Samostoj-
ne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne oprav-
ljajo zdravniki; 85142 Alternativne oblike
zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene de-
javnosti, d.n.; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa.

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

Rg-4021
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14743 z dne 13. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32709/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1483692
Firma: BLITZ FILM & VIDEO DISTRI-

BUTION, družba za trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: BLITZ FILM & VIDEO

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg Republi-

ke 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Krstulović Hrvoje, Zagreb,

Kopernikova 60, vstopil 23. 12. 1999, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Meštrović Elvira, Zagreb, Vincen-
ta iz Kastva 11, imenovana 23. 12. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 2000: 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; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezer-
vnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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; 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
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 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, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na dro-
bno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
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-
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spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na dro-
bno 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 dro-
bno 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; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžer-
stvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost.

Rg-4022
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15259 z dne 24. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32736/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1491547
Firma: COMCO, Marketing in svetova-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Železna ce-

sta 16
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: DEVCOM AG, Zug, Baa-

rerstrasse 12, vložil 1,890.000 SIT, in Hu-
dnik Marjan, Ljubljana, Pržanjska ulica 8,
vložil 210.000 SIT – vstopila 16. 12. 1999,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hudnik Marjan, ki zastopa družbo
brez omejitev kot lokalni direktor, in gene-
ralna direktorica Liebgott Anne, Rudolfstet-
ten, Hinterrotistrasse 20, ki zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 16. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 24. 1. 2000: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 6521 Finančni zakup (leasing); 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-

premičninami; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7440 Oglaševa-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-4023
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15260 z dne 18. 1. 2000 pod št.
vložka 1/06642/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5374405002
Firma: REAL DISKONT, d.o.o., Ljub-

ljana, mesni izdelki, trgovina in zuna-
njetrgovinsko poslovanje, podružnica
LM AVTO

Skrajšana firma: REAL DISKONT,
d.o.o., Ljubljana, Podružnica LM AVTO

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1230 Domžale, Kolodvor-

ska 7
Ustanovitelj: REAL DISKONT, d.o.o.,

Ljubljana, Ljubljana-Črnuče, Zajčeva pot 32,
vstopil 15. 12. 1999, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Recek Alojz, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Gornik Boštjan, oba iz
Ljubljane-Črnuč, Zajčeva pot 32, imenova-
na 15. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 18. 1. 2000: 15110
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 15120 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 15130 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 15200 Predelava in konzervi-
ranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 15310
Predelava in konzerviranje krompirja;
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 15330 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 15410 Proizvodnja suro-
vega olja in maščob; 15420 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob; 15430 Proiz-
vodnja margarine in podobnih jedilnih ma-
ščob; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo, proiz-
vodnja mlečnih izdelkov; 15520 Proizvod-
nja sladoleda; 15610 Mlinarstvo; 15620
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
15710 Proizvodnja krmil; 15720 Proizvod-
nja hrane za hišne živali; 15810 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 15820
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proiz-
vodnja trajnega peciva in slaščic; 15830
Proizvodnja sladkorja; 15840 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
15850 Proizvodnja testenin; 15860 Prede-
lava čaja in kave; 15870 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov;
15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 15890 Proizvodnja dru-
gih živil, d.n.; 15910 Proizvodnja žganih
pijač; 15920 Proizvodnja etilnega alkohola;
15930 Proizvodnja vina iz grozdja; 15940
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 15950
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 15960 Proizvodnja piva; 15970 Pro-
izvodnja slada; 15980 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 29110 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 29120 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in

ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29230 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 29240
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 29310 Proizvodnja traktorjev; 29320
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 29400 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 29510 Proizvodnja metalurških stro-
jev; 29520 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 29530 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 29540 Proiz-
vodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 29550 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 29560
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 29710 Proizvodnja električnih go-
spodinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 30010 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 30020 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 31100
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 31400 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
31610 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 32100 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 32200 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih naprav; 32300
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, naprav in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 33200 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 33300 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 33400 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 33500 Proizvodnja ur; 34100
Proizvodnja motornih vozil; 34200 Proiz-
vodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 34300 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 35110 Gradnja in popravi-
lo ladij; 35120 Proizvodnja in popravilo čol-
nov za razvedrilo in šport; 35200 Proizvod-
nja železniških in drugih tirnih vozil; 35300
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil;
35410 Proizvodnja motornih koles; 35420
Proizvodnja koles; 35430 Proizvodnja vozil
za invalide; 35500 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 45240 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 45250 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
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45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na dro-
bno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 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; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina

na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na dro-
bno v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na dro-
bno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno
z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na dro-
bno z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na dro-
bno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otro-
ško 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; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravi-
la, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podo-
bnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 55220 De-
javnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač

in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60100
Železniški promet; 60211 Mestni in prime-
stni potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na re-
dnih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vleč-
nic; 60220 Dejavnost taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Ce-
stni tovorni promet; 60300 Cevovodni tran-
sport; 61100 Pomorski promet; 61200
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 62100
62200 Izredni zračni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63220 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 63230 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 64200 Telekomunikacije;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisarni-
ške in računalniške opreme v najem; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73103 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
74110 Pravno svetovanje; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje; 74150 Dejav-
nost holdingov; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično pre-
izkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševa-
nje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajni-
ška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
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mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 90005 Druge de-
javnosti javne higiene; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic.

Rg-4024
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15262 z dne 3. 2. 2000 pod št.
vložka 1/32780/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1491563
Firma: DESTEA, informacijski inženi-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Beethovno-

va 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: EON, d.o.o., elektronsko

poslovanje, Ljubljana, Beethovnova 12,
INETIS, računalniške storitve, d.o.o., Celje,
Mariborska 86, in SLOVENSKA TISKOVNA
AGENCIJA, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana,
Cankarjeva 5, vstopili 22. 12. 1999, vložili
po 700.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Thaler Zoran, Ljubljana, Slomškova
ulica 25, in Labernik Tadej, Ljubljana, Ro-
žanska ulica 2, imenovana 22. 12. 1999,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 2000: 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; 3002 Proiz-
vodnja računalnikov in druge opreme za ob-
delavo podatkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 6521 Finančni zakup (leasing);
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74810

Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 7513 Dejavnost javnih
ustanov za pospeševanje poslovnih dejav-
nosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij.

Rg-4026
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15264 z dne 5. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32676/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1491580
Firma: SCHNEIDER ELECTRIC, trgov-

ska d.o.o.
Skrajšana firma: SCHNEIDER ELEC-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 24,000.000 SIT
Ustanovitelj: SCHNEIDER ELECTRIC IN-

DUSTRIES SA, Rueil Malmaison, 89 Bd,
Franklin Roosevelt, vstopil 24. 12. 1999,
vložil 24,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Perenyi Andras, Meylan, 7 Rue des
Lilas, in Leveque Pierre, Dunaj, Siebenster-
ngasse 2/25, imenovana 24. 12. 1999,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 2000: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 7414 Po-
djetniško in poslovno svetovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-4027
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15267 z dne 17. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa REAL DISKONT, d.o.o., mesni
izdelki, trgovina in zunanjetrgovinsko
poslovanje, sedež: Zajčeva pot 32, 1211
Ljubljana-Črnuče, pod vložno št.
1/06642/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža, dejavnosti, zastopnikov in akta o
ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5374405
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Recek Alojz, Ljubljana-Čr-

nuče, Zajčeva pot 32, vstopil 12. 4. 1990,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Recek Alojz, imenovan 12. 4. 1990,
ki zastopa družbo brez omejitev, in proku-

rist Gornik Boštjan, imenovan 15. 12. 1999,
oba iz Ljubljane-Črnuč, Zajčeva pot 32.

Dejavnost, vpisana 17. 1. 2000: 15110
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 15120 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 15130 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 15200 Predelava in konzervi-
ranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 15310
Predelava in konzerviranje krompirja;
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 15330 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 15410 Proizvodnja suro-
vega olja in maščob; 15420 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob; 15430 Proiz-
vodnja margarine in podobnih jedilnih ma-
ščob; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo, proiz-
vodnja mlečnih izdelkov; 15520 Proizvod-
nja sladoleda; 15610 Mlinarstvo; 15620
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
15710 Proizvodnja krmil; 15720 Proizvod-
nja hrane za hišne živali; 15810 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 15820
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proiz-
vodnja trajnega peciva in slaščic; 15830
Proizvodnja sladkorja; 15840 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
15850 Proizvodnja testenin; 15860 Prede-
lava čaja in kave; 15870 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov;
15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 15890 Proizvodnja dru-
gih živil, d.n.; 15910 Proizvodnja žganih
pijač; 15920 Proizvodnja etilnega alkohola;
15930 Proizvodnja vina iz grozdja; 15940
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 15950
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 15960 Proizvodnja piva; 15970 Pro-
izvodnja slada; 15980 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 29110 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 29120 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29230 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 29240
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 29310 Proizvodnja traktorjev; 29320
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 29400 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 29510 Proizvodnja metalurških stro-
jev; 29520 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 29530 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 29540 Proiz-
vodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 29550 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 29560
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 29710 Proizvodnja električnih go-
spodinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 30010 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 30020 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 31100
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 31400 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
31610 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 55-56 / 22. 6. 2000 / Stran 5439

druge električne opreme, d.n.; 32100 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 32200 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih naprav; 32300
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, naprav in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 33200 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 33300 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 33400 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 33500 Proizvodnja ur; 34100
Proizvodnja motornih vozil; 34200 Proiz-
vodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 34300 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 35110 Gradnja in popravi-
lo ladij; 35120 Proizvodnja in popravilo čol-
nov za razvedrilo in šport; 35200 Proizvod-
nja železniških in drugih tirnih vozil; 35300
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil;
35410 Proizvodnja motornih koles; 35420
Proizvodnja koles; 35430 Proizvodnja vozil
za invalide; 35500 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 45240 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 45250 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na dro-
bno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 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; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;

51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na dro-
bno v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na dro-
bno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno
z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina

na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina 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 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52730 Po-
pravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejav-
nost kampov; 55231 Dejavnost otroških le-
tovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60100
Železniški promet; 60211 Mestni in prime-
stni potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na re-
dnih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vleč-
nic; 60220 Dejavnost taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Ce-
stni tovorni promet; 60300 Cevovodni tran-
sport; 61100 Pomorski promet; 61200
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 62100
Zračni promet na rednih linijah; 62200 Izre-
dni zračni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63220
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 63230 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 63300 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte;
64200 Telekomunikacije; 70110 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
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najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
74110 Pravno svetovanje; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje; 74150 Dejav-
nost holdingov; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično pre-
izkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševa-
nje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajni-
ška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 90005 Druge de-
javnosti javne higiene; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 15. 12. 1999.

Rg-4028
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15425 z dne 7. 1. 2000 pri subjektu
vpisa CREATIV PLUS, d.o.o., založništvo
na novih medijih in svetovanje, Ljublja-
na, sedež: Breznikova ulica 29, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/32572/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža, dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 1467808
Sedež: 1000 Ljubljana, Puhova 14
Dejavnost, vpisana 7. 1. 2000: 7413

Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843

Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 16. 12. 1999.

Rg-4029
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15427 z dne 13. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa PSM, Proizvodno svetovanje
Metljak, d.o.o., Stegne 27, Ljubljana, se-
dež: Stegne 27. 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10276/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, naslova sedeža in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5448387
Firma: PSM, Proizvodno svetovanje

Metljak, d.o.o.
Skrajšana firma: PSM, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Runkova 10
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

dne 21. 12. 1999.

Rg-4031
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15429 z dne 28. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa RIMI, Trgovsko in transportno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Mala vas 7a,
sedež: Mala vas 7a, 1113 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16061/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, osnovnega kapitala, deležev,
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5621593
Firma: RIMI, Trgovsko in transportno

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: RIMI, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ristivojevič Milan, vstopil

29. 1. 1992, in Ristivojevič Brigita, vstopila
20. 3. 1994, oba iz Ljubljane, Mala vas 7a,
vložila po 1,250.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: dru-
žbenica Ristivojevič Brigita, imenovana
20. 3. 1994, zastopa družbo kot pomočni-
ca direktorja brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 28. 1. 2000: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na dro-
bno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na dro-

bno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 551 Dejavnost hotelov;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 602 Drug
kopenski promet; 6022 Storitve taksistov;
611 Pomorski promet; 612 Promet po re-
kah, jezerih, prekopih; 621 Zračni promet
na rednih linijah; 622 Izredni zračni promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 701 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 702 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 743 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 746
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 930
Druge storitvene dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 2000: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z 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-
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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 in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na dro-
bno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na dro-
bno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na dro-
bno 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 dro-
bno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 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; 55510
Dejavnost menz; 60220 Dejavnost taksi-
stov; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni
promet na rednih linijah; 6220 Izredni zrač-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladi-

ščenje; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 74201 Ge-
odetsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano te-
hnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 74400
Oglaševanje; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93030 Pogre-
bna dejavnost; 93040 Druge dejavnosti za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

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

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 12. 1999.

Rg-4033
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01382 z dne 31. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32763/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1492209
Firma: STRATUS PRO, družba za trgo-

vino, posredovanje in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: STRATUS PRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Žorgova 80
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Tič Roman, Ljubljana, Žor-

gova 80, vstopil 18. 1. 2000, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tič Roman, imenovan 18. 1. 2000,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 2000: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2954 Proiz-
vodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posre-
dništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posre-

dništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji 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 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 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, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 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 de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespeci-
aliziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z 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 dro-
bno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
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; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
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javnost papirnic; 52481 Trgovina na dro-
bno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in sto-
jnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje 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; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju medicine; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-4037
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01867 z dne 9. 2. 2000 pod št.
vložka 1/32786/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1489046
Firma: BORŠTAR, svetovalne storitve,

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

govornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Nova ulica 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Borštar Dušan in Borštar

Vesna, oba iz Domžal, Ljubljanska cesta 91,
vstopila 25. 1. 2000, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Borštar Dušan in Borštar Vesna,
imenovana 25. 1. 2000.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 2000: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6412 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7011 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 7411 Pravno svetovanje; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševa-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in po-
ustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9304
Druge dejavnosti za nego telesa.

Rg-4038
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/02393 z dne 9. 2. 2000 pri subjektu
vpisa INTERSERVICE, prodaja delov in
vozil, d.o.o., sedež: Leskovškova 11,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24924/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep zoper Srg 5780/98
– popravo ulice s temile podatki:

Matična št.: 5817323
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoško-

va 11.

Rg-4039
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/02400 z dne 9. 2. 2000 pri subjektu
vpisa AVTOMEHANIKA SEVER, servisira-
nje in trgovina, d.o.o., Brezovica, Pod-
svetija 32, sedež: Podsvetija 32, 1351
Brezovica, pod vložno št. 1/14768/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5570395
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Sever Franc, razrešen 1. 10. 1999;
direktor Sever Aleksander, Brezovica, Pod-
svetija 32, imenovan 1. 10. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-4040
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/02455 z dne 11. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa KERVOD, trgovina na drobno
in debelo, uvoz in izvoz, d.o.o., sedež:
Vodnikova cesta 106, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/30866/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1314254
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška

179.

Rg-4294
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03957 z dne 22. 10. 1999 pri subjektu
vpisa ELCOS, Elektrotehnično podjetje
– proizvodnja, servis, trgovina in zasto-
panje tujih firm, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Zaloška 153, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03771/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža,
osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti, ak-
ta o ustanovitvi družbe in naslova ustanovi-
teljice s temile podatki:

Matična št.: 5840937
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodmatska

ul. 3
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Posedi Kos Jadranka,

Ljubljana, Koblarjeva ulica 19, vstopila
30. 8. 1994, vložila 4,990.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Posedi Kos Jadranka, imenovana
30. 8. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1999: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
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7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 7. 7. 1999.

Rg-4295
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03945 z dne 1. 10. 1999 pri subjektu
vpisa IB-CADDY, d.o.o., računalniško
podprte tehnologije, Ljubljana, sedež:
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/13727/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5526191
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1999: 51150

Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51610 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
2. 7. 1999.

Rg-4296
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03924 z dne 1. 10. 1999 pri subjektu
vpisa MEKO, trgovina in opravljanje sto-
ritev, d.o.o., Trzin, sedež: Blatnica 8,
1234 Trzin, pod vložno št. 1/20401/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža in osnovnega kapita-
la s temile podatki:

Matična št.: 5687179
Firma: MEKO, trgovina in opravljanje

storitev, d.o.o.
Skrajšana firma: MEKO, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova 15
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Rijavec Melinda, Ljublja-

na, Linhartova 15, vložila 1,071.000 SIT, in
Juteršek Vincenc, Reston, Virginia, Loveda-
le Lane 2225 c, vložil 1,029.000 SIT –
vstopila 18. 10. 1996, odgovornost: ne od-
govarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 6. 1999.

Rg-4306
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11101 z dne 12. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32479/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1467611
Firma: MELTEMI, poslovno svetova-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jarnikova ul. 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Petelin Andrej, Ljubljana,

Jarnikova ulica 4, vstopil 27. 10. 1999,

vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petelin Andrej, imenovan 27. 10.
1999.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1999:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejav-
nost menz; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92310 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje.

Rg-4307
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10970 z dne 3. 11. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32450/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1467450
Firma: ENKI, storitve in trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: ENKI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1291 Lavrica, Pod strahom 36
Osnovni kapital: 2,600.000 SIT
Ustanovitelj: Lenardič Jaka, Lavrica,

Pod Strahom 36, vstopil 30. 9. 1999, vlo-
žil 2,600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lenardič Jaka, imenovan 30. 9.
1999.

Dejavnost, vpisana 3. 11. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji

strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52330 Trgovina na drobno s ko-
zmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 52420 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na dro-
bno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na dro-
bno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na dro-
bno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing);
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
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73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, dav-
čno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74300 Tehnično pre-
izkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševa-
nje; 74810 Fotografska dejavnost; 74820
Pakiranje; 4831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92110
Snemanje filmov in videofilmov; 92120
Distribucija filmov in videofilmov; 92130 Ki-
nematografska dejavnost; 92200 Radijska
in televizijska dejavnost; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92400 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Rg-4311
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10946 z dne 30. 11. 1999 pri subjektu
vpisa PLEŠKO CARS, Podjetje za proda-
jo in servisiranje vozil, d.o.o., sedež: Tr-
žaška 426, 1351 Brezovica pri Ljublja-
ni, pod vložno št. 1/09744/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti, za-
stopnikov in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5436567
Osnovni kapital: 75,876.109 SIT
Ustanovitelj: Pleško Janez, Brezovica pri

Ljubljani, Tržaška c. 426, vstopil 25. 11.
1990, vložil 75,876.109 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pleško Primož, imenovan 21. 10.
1999.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1999: 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Ce-
stni tovorni promet.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 21. 10. 1999.

Rg-4318
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10486 z dne 29. 11. 1999 pri subjektu
vpisa UP, Trgovina in storitve v blagov-
nem prometu, d.o.o., Ulica bratov Uča-
kar 30, Ljubljana, sedež: Ul. bratov Uča-
kar 30, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05463/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5339090
Firma: UP, posredovanje v prometu z

nepremičninami, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 29. 11. 1999: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-

dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 3661 Proiz-
vodnja bižuterije; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 6521 Finan-
čni zakup (leasing); 7011 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 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 Oglaše-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 20. 9. 1999.

Rg-4320
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10458 z dne 4. 11. 1999 pri subjektu
vpisa ORIFLAME, kozmetika, d.o.o., se-
dež: Celovška 172, 1111 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29854/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1233025
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta dolo-

mitskega odreda 10.

Rg-4323
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10313 z dne 17. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32496/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1453572
Firma: HANC COM, podjetje za posre-

dovanje, k.d.
Skrajšana firma: HANC COM, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Žorgova 71
Ustanovitelja: Hanc Anton, ki odgovarja

s svojim premoženjem, in Korent Rajko, ki

je vložil 1.000 SIT in ne odgovarja, oba iz
Ljubljane, Obirska ulica 13, vstopila 17. 9.
1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hanc Anton, imenovan 17. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 17. 11. 1999: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov.

Rg-4340
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00158 z dne 28. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa FALCO, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Ulica bratov
Babnik 81, sedež: Ulica bratov Babnik
81, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20705/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5718252
Dejavnost, vpisana 28. 1. 2000: 2122

Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in to-
aletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proiz-
vodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2221 Tiskanje
časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2451 Proiz-
vodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na dro-
bno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turi-
stičnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 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;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
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najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geolo-
ško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in te-
hnično svetovanje; 7440 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.; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
ter naravnih rezervatov; 92623 Druge špor-
tne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 12. 1999.

Rg-4352
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01105 z dne 31. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa PIK VRBOVEC – COMMERCE, Po-
djetje za trgovino na debelo in drobno,
d.o.o., Ljubljana, Parmova 53, sedež: Par-
mova 53, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14000/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in dru-
žbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5526426
Firma: PIK VRBOVEC – COMMERCE,

Podjetje za trgovino na debelo in dro-
bno, d.o.o., Ljubljana, Litijska 263

Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska 263
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

omejeno odgovornostjo z dne 18. 11.
1999.

Rg-4353
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01134 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa KRŽIČ & CO., zavarovalništvo,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Pet-
rovčeva ul. 13, Rodica 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/25314/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5840155
Sedež: 1225 Lukovica, Spodnje Pra-

preče 38
Sprememba družbene pogodbe z dne

29. 11. 1999.

Rg-4358
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/02236 z dne 3. 2. 2000 pri subjektu
pvisa LAMONT, proizvodnja in komerci-
alno zastopstvo, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Brnčičeva 19/2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12906/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deleža, dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5509467
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: Lavrinšek Franc, Ljubljana,

Vojkova 5, vstopil 1. 7. 1991, vložil
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, izbrisana 3. 2. 2000: 5522
Storitve kampov; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 5551 Storitve menz; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 2000: 28120
Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45420 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 45500 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 55220 Dejav-
nost kampov; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55510 Dejavnost
menz; 64120 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 74400
Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 24. 1. 2000.

Rg-4835
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04407 z dne 2. 11. 1999 pri subjektu
vpisa POS ELEKTRONČEK, trgovina in
storitve, d.o.o., Kamnik, sedež: Grintov-
ška 14, 1241 Kamnik, pod vložno št.
1/31271/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5443741
Ustanovitelj: Kuhar Janez, Visoko, Viso-

ko 119g, vstopil 19. 10. 1998, vložil
1,145.300 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Pečečnik Jože, izstopil 28. 7. 1999.

Rg-4389
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10653 z dne 10. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32562/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453963
Firma: IPAVEC & CO., založništvo, tr-

govina in izobraževanje, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: IPAVEC & CO., d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Žabarjeva 2
Ustanovitelja: Ipavec David, Ljubljana,

Žabarjeva 2, in Špes Andrej, Poljčane, Ul.
9. maja 1, vstopila 4. 9. 1999, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ipavec David in družbenik Špes An-
drej, imenovana 4. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1999: 17100
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 17200
Tkanje tekstilij; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-4391
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10700 z dne 16. 12. 1999 pri subjektu
vpisa K.G., optična dejavnost, d.o.o., se-
dež: Glavni trg 21, 1241 Kamnik, pod
vložno št. 1/32151/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 1422774
Dejavnost, vpisana 16. 12. 1999: 5146

Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 10. 1999.

Rg-4396
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10735 z dne 7. 12. 1999 pri subjektu
vpisa MAKEDONIJA TABAK, trgovina,
d.o.o., sedež: Ključavničarska 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15681/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5556481
Sedež: 1000 Ljubljana, Nove Fuži-

ne 33.

Rg-4400
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10775 z dne 7. 12. 1999 pri subjektu
vpisa MIPEX, Podjetje za marketing, in-
ženiring, proizvodnjo, trgovino in izvoz-
uvoz neživilskih in živilskih proizvodov,
d.o.o., Ljubljana, Malči Beličeve 91, se-
dež: Malči Beličeve 91, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/12910/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5507723
Firma: MIPEX, Podjetje za marketing,

inženiring, proizvodnjo, trgovino in izvoz-
uvoz neživilskih in živilskih proizvodov,
d.o.o., Ljubljana

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

Sedež: 1000 Ljubljana, Tomažiče-
va 81.

Rg-4404
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10793 z dne 5. 1. 2000 pri subjektu
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vpisa IES, Industrijska elektronika in
strojništvo, d.o.o., sedež: Ulica aktivistov
3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13628/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5525543
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidaršič Matija, Ljubljana,

Ulica aktivistov 3, vstopil 4. 11. 1991, vlo-
žil 2,108.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, izbrisana 5. 1. 2000: 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2851 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; 28512 Druga površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proiz-
vodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3210 Proiz-
vodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6220 Iz-
redni zračni promet; 7230 Obdelava podat-
kov; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 2000: 22220
Drugo tiskarstvo; 22250 Druge s tiskar-

stvom povezane storitve; 28110 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega
pohištva; 28511 Prekrivanje kovin s kovi-
no; 28512 Druga površinska in toplotna ob-
delava kovin; 28520 Splošna mehanična
dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28720 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 29240 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
29710 Proizvodnja električnih gospodinj-
skih aparatov; 29720 Proizvodnja neelek-
tričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
31620 Proizvodnja druge električnih opre-
me, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 51180 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 62200 Izre-
dni zračni promet; 71230 Dajanje zračnih
plovil v najem; 72300 Obdelava podatkov;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Te-
hnično preizkušanje in analiziranje; 74400
Oglaševanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-4409
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11377 z dne 9. 12. 1999 pri subjektu
vpisa GLASDECOM, mednarodna trgovi-
na in proizvodnja, d.o.o., sedež: Čeče
103, 1430 Hrastnik, pod vložno št.
1/14104/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deleža,
dejavnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5545510
Ustanovitelj: Žagar Anton, izstopil 28. 7.

1999; Žagar Dean, Hrastnik, Čeče del 103,
vstopil 10. 10. 1991, vložil 2,160.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Žagar Antonu, ki je bil razrešen
28.7. 1999.

Dejavnost, izbrisana 9. 12. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 74400 Oglaševanje; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžer-
stvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
2. 11. 1999.

Rg-4412
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11550 z dne 27. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ALIEN, podjetje za marketing in tr-
govino, d.o.o., sedež: Trnovski pristan
34a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04634/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5418291
Firma: FABRIKA 13, podjetje za mar-

keting in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: FABRIKA 13, d.o.o.

Rg-4418

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12199 z dne 13. 12. 1999 pri subjektu
vpisa DELKO, elektronske komponente,
d.o.o., sedež: Šmartinska 152, Hala D,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28159/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5950759
Firma: DELKO, elektronske kompo-

nente, d.o.o.
Skrajšana firma: DELKO, d.o.o.
Sprememba družbene pogodbe z dne

22. 11. 1999.
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Rg-4420
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12494 z dne 29. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa SIMETRALA, Podjetje za obli-
kovanje, trgovino in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Rožna dolina, C. XII/10, sedež:
Rožna dolina, C. XII/10, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14690/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5553792
Firma: SIMETRALA, Podjetje za obli-

kovanje, trgovino in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: SIMETRALA, d.o.o.
Ustanoviteljica: Tišler Barbara, izstopila

17. 11. 1999; Tišler Vesna, Ljubljana, Rož-
na dolina, C. XII/10, vstopila 6. 10. 1992,
vložila 1,810.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tišler Barbara, razrešena 17. 11.
1999; direktor Tišler Janez, Ljubljana, Rož-
na dolina, C. XII/10, imenovan 17. 11.
1999.

Dejavnost, izbrisana 29. 12. 1999:
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1999: 7440
Oglaševanje.

Rg-4424
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13165 z dne 27. 12. 1999 pri subjektu
vpisa TRAGENT PROMET, družba za sto-
ritve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Pod-
gorska 10, sedež: Podgorska 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26217/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5895774
Firma: TRAGENT PROMET, storitve in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: TRAGENT PROMET,

d.o.o.
Sedež: 1354 Horjul, Horjul 240
Dejavnost, izbrisana 27. 12. 1999:

5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 6022 Storitve tak-
sistov; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0125 Reja drugih živali; 0130 Me-
šano kmetijstvo; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 5521 Dejavnost

planinskih domov in mladinskih prenočišč;
5522 Dejavnost kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 6022 Dejavnost taksi-
stov; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 9900 Eksteritorialne organizacije in
združenja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 11. 1999.

Rg-4429
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13243 z dne 20. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa TECHNIX, d.o.o., projektira-
nje in proizvodnja, Kamnik, sedež: Bev-
kova 40, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/14891/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deleža ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5753155
Osnovni kapital: 2,300.000 SIT
Ustanovitelj: Primc Janez, Kamnik, Bev-

kova 40, vstopil 18. 12. 1991, vložil
2,300.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 2000: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 2663 Proizvod-
nja sveže betonske mešanice; 2666 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mine-
ralnih izdelkov; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Proiz-
vodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko in-
dustrijo; 2955 Proizvodnja strojev za in-
dustrijo papirja in kartona; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih go-
spodinjskih aparatov in naprav; 3410 Proiz-
vodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja ka-
roserij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3541 Proizvodnja mo-
tornih koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543
Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Proiz-
vodnja drugih vozil, d.n.; 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, železni-

ških 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;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5274 Druga popravila, d.n.; 6010
Železniški promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 60220 Dejav-
nost taksistov; 6023 Drug kopenski potni-
ški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov 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; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7484 Dru-
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ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92511 Dejav-
nost knjižnic.

Rg-4435
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 1999/13265 z dne 29. 12. 1999 pri
subjektu vpisa KOŠČEK, proizvodnja,
storitve, trgovina, d.o.o., sedež: Veliki
Osolnik 7, 1314 Rob, pod vložno št.
1/14574/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5553580
Dejavnost, vpisana 29. 12. 1999: 9302

Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov.

Rg-4438
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14760 z dne 25. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32746/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1483757
Firma: BERUSO, podjetje za trgovino

in gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: BERUSO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamnikarje-

va 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Avmedoski Berat, Struga,

Makedonija, Podgorci, vstopil 17. 12.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Avmedoski Berat, imenovan 17. 12.
1999.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 2000: 2215
Drugo založništvo; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5131 Trgovina na

debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
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; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na dro-
bno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovi-
na 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; 52463 Trgovina na dro-
bno z gradbenim materialom; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 55233 Dejav-
nost oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samo-
postrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 dejavnost taksistov; 6024 Ce-
stni tovorni promet; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (le-
asing); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;

74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93023 Dejav-
nost pedikerskih salonov; 9304 Druge de-
javnosti za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-4440
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15678 z dne 25. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa FESEM, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Dobrova pri Ljubljani,
Podsmreka 7b, sedež: Podsmreka 7b,
1356 Dobrova pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/19383/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5642701
Dejavnost, vpisana 25. 1. 2000: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 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; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
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penskem prometu; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7482 Pakiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-4442
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15680 z dne 31. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa PRIS INŽENIRING, Podjetje za
prenovo poslovnih procesov in gradnjo
informacijskih sistemov, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Dunajska 129, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/26311/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deležev in ustanovite-
ljev ter spremembo naslova ustanovitelja in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5872162
Osnovni kapital: 35,164.271,25 SIT
Ustanovitelji: Kovačič Andrej, Ljubljana,

Clevelandska 21, in Vožič Bogdan, Domža-
le, Jesenova ulica 22, vstopila 11. 10.
1994, ter Mugerle Franci, Ljubljana, Ob
Ljubljanici 56, vstopil 22. 12. 1999, vložili
po 11,721.423,75 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo; Vintar Mirko, izstopil 22. 12.
1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vožič Bogdan, imenovan 11. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-4455
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15707 z dne 9. 2. 2000 pri subjektu
vpisa PERISKOP, podjetje za svetovanje
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Linhartova
42, sedež: Linhartova 42, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12969/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala in deležev
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5504511
Firma: PERISKOP, podjetje za sveto-

vanje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: PERISKOP, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Maroltova 15
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelji: Parovel Ivanka, Ljubljana,

Maroltova 15, vstopila 18. 7. 1991, vložila
1,898.000 SIT, ter Parovel Primož in Paro-
vel Jernej, oba iz Ljubljane, Maroltova 15,
vstopila 20. 4. 1994, vložila po 105.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 2000: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5261 Trgovina na dro-
bno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7414 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in po-
ustvarjanje; 9304 Druge dejavnosti za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-4459
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01089 z dne 28. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa E.P.L., d.o.o., podjetje za inže-
niring in proizvodnjo, Ljubljana, sedež:
Bognarjeva pot 13, 1210 Ljubljana, pod
vložno št. 1/32542/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 1446991
Sedež: 1000 Ljubljana, C. na Brdo

10a.

Rg-4463
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01642 z dne 28. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa ELI LILLY (SUISSE) S.A., Po-
družnica v Ljubljani, sedež: Vošnjakova
2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25954/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5878730
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska

156.

Rg-4464
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01643 z dne 28. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa TICONA AUSTRIA GMBH, Po-
družnica v Sloveniji, sedež: Dunajska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30187/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 1244132
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska

129.

Rg-4470
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/00727 z dne 21. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa ALLTRACKS, Inženiring, go-
stinstvo, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Groš-
ljeva 1, sedež: Grošljeva 1, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09426/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5427479
Firma: ALLTRACKS, Inženiring, gostin-

stvo, trgovina,d.o.o., Ljubljana

Dejavnost, vpisana 21. 1. 2000: 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 1. 1999.

Rg-4479
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10456 z dne 3. 12. 1999 pri subjektu
vpisa POMAV, Podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Tru-
barjeva 52, sedež: Trubarjeva 52, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24134/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, firme, skrajšane firme in akta o
ustanovitvi ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5809606
Firma: POMAV, Podjetje za proizvod-

njo, storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: POMAV, d.o.o.
Sedež: 1126 Ljubljana, Krivec 86
Dejavnost, vpisana 3. 12. 1999: 21110

Proizvodnja vlaknin; 21120 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 21210 Proizvodnja valovi-
tega papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 21220 Proizvodnja gospo-
dinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 21230 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 21240 Proizvodnja
tapet; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51340 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 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; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
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gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po poš-
ti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 17. 9. 1999.

Rg-4483
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10485 z dne 3. 12. 1999 pri subjektu
vpisa G – M & M, proizvodnja in marke-
ting, d.o.o., sedež: Brvace 11, 1290 Gro-
suplje, pod vložno št. 1/24583/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5803039
Ustanovitelj: Novak Martina (prej Tron-

telj), izstopila 30. 9. 1999; G – M & M,
proizvodnja in marketing, d.o.o., Grosuplje,
Brvace 11, vstopil 12. 3. 1998, vložil
39,177.015,59 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-4484
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10713 z dne 29. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa AKTON, trženje blaga in stori-
tev, d.o.o., Ljubljana, sedež: Rašica 20,
1211 Šmartno Ljubljana, pod vložno št.
1/06892/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
naslova sedeža, osnovnega kapitala, usta-
noviteljev, deležev, dejavnosti in zastopni-
ka, uskladitev dejavnosti in spremembo dru-
žbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5372798
Firma: AKTON, Telekomunikacijski in-

ženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: AKTON, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska uli-

ca 81

Osnovni kapital: 8,091.568 SIT
Ustanovitelja: Okorn Tomaž, izstopil

13. 10. 1999; Okorn Igor, Šmartno Ljublja-
na, Rašica 20 in Cukjati Matej, Ljubljana,
Milčinskega 20, vstopila 9. 8. 1994, vložila
po 4,045.784 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Cu-
kjati Matej, razrešen 13. 10. 1999 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja.

Dejavnost, izbrisana 29. 12. 1999:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
223 Razmnoževanje posnetih nosilcev za-
pisa; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2922 Proizvodnja dvigalnih in tran-
sportnih naprav; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, naprav in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3430 Proiz-
vodnja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4010 Oskrba z
elektriko; 451 Pripravljalna dela na gradbi-
ščih; 4521 Splošna gradbena dela; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na de-
belo 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 debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na dro-
bno v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na dro-
bno z urami, nakitom, bižuterijo; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 553 Gostin-

ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 602 Drug kopenski promet;
6021 Drug kopenski potniški promet na re-
dnih linijah; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6420 Telekomunikacije; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7133 Dajanje pisarniške in računalni-
ške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9261 Obratovanje športnih objektov.

Dejavnost, vpisana 29.1 2. 1999:
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Iz-
dajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in
periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 22150 Drugo
založništvo; 22310 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 22320 Razmnoževanje video-
zapisov; 22330 Razmnoževanje računalni-
ških zapisov; 24520 Proizvodnja parfumov
in toaletnih sredstev; 24630 Proizvodnja
eteričnih olj; 25220 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 29220 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 29560 Proiz-
vodnja strojev za druge posebne namene;
30010 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31100 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31610
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 32100 Proizvod-
nja elektronk, elektronskih ventil 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; 33200
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
34300 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36140 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 36220 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 36500 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 40103
Druga proizvodnja elektrike; 45110 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 45120 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splo-
šna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 45310 Električne in-
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štalacije; 45320 Izolacijska dela; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50500 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51320 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi 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;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,

svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na dro-
bno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po poš-
ti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52720 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 60240 Cestni tovorni promet;
61100 Pomorski promet; 61200 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 63110 Prekla-
danje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
63220 Druge pomožne dejavnosti v vo-
dnem prometu; 63230 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64110 Dejavnost javne pošte;
64120 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 64200 Telekomunikacije; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 70200 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisarni-
ške in računalniške opreme v najem; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74204 Drugo projektiranje in te-
hnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Oglaševa-
nje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 75140 Dejavnost po-
možnih služb vlade; 75220 Obramba;
75240 Javna varnost, zakonitost in red;

80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 91110
Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru-
ženj; 91120 Dejavnost strokovnih združenj;
91330 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
92200 Radijska in televizijska dejavnost;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 92610 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 92720 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 93030 Pogre-
bna dejavnost; 99000 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 74.600
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje – je
dovoljeno samo opravljanje varovanja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 10. 1999.

Rg-4487
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10952 z dne 3. 12. 1999 pri subjektu
vpisa EUROMETALL, trgovina in inženi-
ring, d.o.o., Medvode, sedež: Žlebe 3e,
1215 Medvode, pod vložno št.
1/29362/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev, zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 1196111
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Petrina Bojan in Petrina

Peter, oba iz Medvod, Žlebe 3e, vstopila
23. 5. 1997, vložila po 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Petrina Peter, imenovan 6. 10.
1999, zastopa družbo kot namestnik direk-
torja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 10. 1999.

Rg-4491
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11069 z dne 13. 12. 1999 pri subjektu
vpisa GI & PRO, gradbeni inženiring, pro-
jektiva in nadzor, d.o.o., sedež: Suhadol-
čanova ul. 19, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26592/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, dejavno-
sti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5908698
Sedež: 1000 Ljubljana, Dimičeva 9
Dejavnost, izbrisana 13. 12. 1999: 701

Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1999:
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami; 70320
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Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 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;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 18. 10. 1999.

Rg-4495
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11085 z dne 6. 12. 1999 pri subjektu
vpisa IBISCO, svetovanje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Dunajska 106, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/32122/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 1430033
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 6.

Rg-4496
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11105 z dne 8. 12. 1999 pri subjektu
vpisa A-Z FINANCE, družba za poslovne
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska c. 58/III, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30368/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja, de-
leža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1244060
Ustanoviteljica: Hazabent Andrej, izsto-

pil 26. 10. 1999; Benčič Ljubica, Ljublja-
na, Česnikova 8, vstopila 29. 10. 1997,
vložila 4,624.800 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hazabent Andrej, razrešen 1. 11.
1999; direktor Skornšek David, Mozirje,
Nove Loke 46, imenovan 1. 11. 1999.

Rg-4497
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11123 z dne 13. 12. 1999 pri subjektu
vpisa INGIP, inženiring, nepremičnine,
gradbeništvo, inštalacije, projektiranje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska c. 63,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16910/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5623073
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Zekovič Dušan, Ljubljana,

Gašperšičeva ulica 7, vstopil 2. 6. 1994,
ter Mladenović Stojadin, Ljubljana, Brilejeva
ulica 22, in Schaffer Jože, Ljubljana, Ulica
bratov Učakar 100, vstopila 9. 7. 1998,
vložili po 700.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 10. 1999.

Rg-4502
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11527 z dne 16. 12. 1999 pri subjektu
vpisa IN SVETOVANJE, družba za raču-
novodstvo, finance, davčno in poslovno

svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Lin-
hartova cesta 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/32415/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, zastopnikov in akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 1420127
Ustanovitelj: Cukon Mavec Nevenka, Za-

lar Katarina, Kovačič Janez in Velkavrh Mir-
jana, izstopili 10. 11. 1999; Kešnar Mar-
jan, Šentvid pri Stični, Podboršt 33, vstopil
16. 3. 1999, vložil 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zalar Katarina, razrešena 10. 11.
1999; direktor Kešnar Marjan, imenovan
10. 11. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 11. 1999.

Rg-4507
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11556 z dne 16. 12. 1999 pri subjektu
vpisa VENEZIA GOLD, Proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o., sedež: Mali trg 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18601/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5633389
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lindič Rok, razrešen 10. 11. 1999;
Dalla Grana Lucio, Vicenza, Via Guida Ros-
sa 32, razrešen 10. 11. 1999 kot prokurist
in imenovan za direktorja.

Rg-4509
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11559 z dne 19. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa JAZON, Podjetje za turizem,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., sedež: Pod
v Hrastovec 21, 1231 Ljubljana-Črnuče,
pod vložno št. 1/03568/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev, zastopnika in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5444829
Ustanovitelja: Sorčič Mateja, Ljubljana,

Vodnikova c. 179, vložila 5,363.550 SIT,
in Puh Lenka, Zgornje Gorje, Radovna 8a,
vložila 7,952.850 SIT, vstopila 20. 11.
1989, odgovornost: ne odgovarjata; Puh
Milan in Rajh Vladimir, izstopila 9. 11. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sor-
čič Mateja, razrešena 9. 11. 1999, kot pro-
kuristka in imenovana za direktorico.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 11. 1999.

Rg-4510
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11570 z dne 17. 12. 1999 pri subjektu
vpisa FIPRO, Podjetje za finančni inženi-
ring, d.o.o., Domžale, sedež: Količevo
17a, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/15466/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo priimka ustanoviteljice
in zastopnice, spremembo osnovnega kapi-
tala in deleža, spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5569982
Osnovni kapital: 3,407.000 SIT
Ustanoviteljica: Brnot Majda, Domžale,

Količevo 17a, vstopila 16. 12. 1991, vloži-
la 3,407.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Brnot Majda, imenovana 16. 12.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5521 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 10. 11. 1999.

Rg-4513
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12053 z dne 21. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa LBS, Podjetje za consulting,
engineering in management, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Klopčičeva 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20266/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in deleža, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5687322
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelja: Kovačević Radoljub, Ljub-

ljana, Klopčičeva 4, vložil 3,500.000 SIT,
in Kotar Marija, Škofja Loka, Podlubnik 161,
vložila 1,500.000 SIT – vstopila 15. 10.
1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 2000: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Tr-
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govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju te-
hnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74843 Druge poslovne dejavnosti;
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in po-
ustvarjanje; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9304 Druge dejavnosti za nego
telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 10. 1999.

Rg-4515
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12056 z dne 17. 12. 1999 pri subjektu
vpisa MS PROJEKT, informacijska tehno-
logija, d.o.o., sedež: Dunajska cesta 7,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26540/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5409284
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 35.

Rg-4516
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12057 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa MS KLIK, Družba za informacijski
inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Du-
najska 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27011/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5903459
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 35.

Rg-4526
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13152 z dne 20. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32617/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1483099
Firma: ERRATA, poslovno svetovanje,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stanežiče 92
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT

Ustanovitelj: Kopač Marko, Ljubljana,
Stanežiče 92, vstopil 3. 12. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kopač Marko, imenovan 3. 12.
1999.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1999:
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, dav-
čno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92512 Dejavnost arhivov.

Rg-4529
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13156 z dne 13. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32592/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1483145
Firma: ANTIKA ŠTOVIČEK & CO., trgo-

vina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ANTIKA ŠTOVIČEK &

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Zele-

ni log 19
Ustanovitelja: Štoviček Jendo in Perva-

nje Soča, oba iz Ljubljane, Cesta v Zeleni
log 19, vstopila 6. 12. 1999, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Štoviček Jenko in zastopnica Perva-
nje Soča, ki zastopa družbo kot namestnica
direktorja, imenovan 6. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1999:
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51440 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 51570 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki;
51700 Druga trgovina na debelo; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na dro-
bno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60240 Cestni tovorni promet; 63120 Skla-
diščenje; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejav-

nost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-4542
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13865 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa PRIJATELJ & PRIJATELJ, družba
za trženje medijev, d.n.o., Vodice, se-
dež: Skaručna 34, 1217 Vodice, pod
vložno št. 1/30845/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me, skrajšane firme in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 1233106
Firma: PRIJATELJ & PRIJATELJ, dru-

žba za trženje medijev, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PRIJATELJ & PRIJA-

TELJ, d.n.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, V dolini 4
Sprememba družbene pogodbe z dne

7. 11. 1999.

Rg-4544
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/14022 z dne 20. 12. 1999 pri subjektu
vpisa DESETICA, Marketing in druge po-
slovne storitve, d.o.o., sedež: Adamiče-
va 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31258/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 1339460
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov

Učakar 6.

MURSKA SOBOTA

Rg-3881
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00276 z dne 31. 1.
1997 pri subjektu vpisa ABC POMURKA –
SKUPINA PODJETIJ – Razvojno svetova-
nje in zastopanje pomurskega kmetijs-
tva in živilstva, Murska Sobota, d.o.o.,
sedež: Lendavska 11, 9000 Murska So-
bota, pod vložno št. 1/00961/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje družbe, spremembo firme,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavno-
sti in pooblastil osebe, pooblaščene za za-
stopanje s temile podatki:

Matična št.: 5494753
Firma: ABC POMURKA – SKUPINA

PODJETIJ – Razvojno svetovanje in za-
stopanje pomurskega kmetijstva in ži-
vilstva, d.o.o.

Skrajšana firma: ABC POMURKA
SKUPINA PODJETIJ, d.o.o.

Sedež: 9000 Murska Sobota, Lendav-
ska 11

Osnovni kapital: 36,100.000 SIT
Ustanovitelji: ABC Pomurka, Sestavljeno

podjetje, izstop 28. 6. 1996, Eerste Euro
Graan BV, Groningen Bornholmstraat 4, vs-
top 13. 5. 1991, vložek 8,600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, ABC Pomurka
International – Mednarodna trgovina, d.d.,
Murska Sobota, Lendavska 11, vstop
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13. 5. 1991, vložek 2,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, Agromerkur, Proi-
zvodnja perutninskega mesa Murska Sobo-
ta, d.o.o., Murska Sobota, Industrijska 8,
vstop 13. 5. 1991, vložek 2,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Kmetijstvo, Črn-
ci p.o. - v stečaju, Gornja Radgona, Črnci 2
– Grad, vstop 13. 5. 1991, vložek
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja, MIR – Mesena industrija Radgona, p.o.,
Gornja Radgona, Lackova 22, vstop 13. 5.
1991, vložek 2,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, Tovarna močnih krmil Črnci,
d.d., Gornja Radgona, Črnci 2, vstop 13.
5. 1991, vložek 2,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja, Panonka, Kmetijska za-
druga, z.o.o., Murska Sobota, Kocljeva 16,
vstop 13. 5. 1991, vložek 2,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Podjetje Mlino-
pek, Murska Sobota, p.o., Murska Sobota,
Industrijska 7, vstop 13. 5. 1991, vložek
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja, Pomurske mlekarne Murska Sobota,
p.o., Murska Sobota, Industrijska 10, vstop
13. 5. 1991, vložek 2,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, Tovarna sladkorja Or-
mož, d.d., Ormož, Opekarniška 4, vstop
13. 5. 1991, vložek 2,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, ABC Pomurka - KZ
Lendava, izstop 28. 6. 1996, Sklad Repub-
like Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 28. 6. 1996, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 28. 6. 1996, vložek 250.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 28. 6.
1996, vložek 250.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, Kmetijska zadruga Lendava,
zadruga z omejeno odgovornostjo, Lenda-
va, Partizanska 5, vstop 28. 6. 1996, vlo-
žek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Splošna kmetijska zadruga Črenšov-
ci, zadruga z omejeno odgovornostjo, Čre-
nošovci, Črenšovci 43, vstop 28. 6. 1996,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja, Kmetijska zadruga Dobrovnik, za-
druga z omejeno odgovornostjo, Dobrov-
nik, Dobrovnik 255, vstop 28. 6. 1996,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja, Kmetijska zadruga Turnišče, zadru-
ga z omejeno odgovornostjo, Turnišče,  Tur-
nišče 99, vstop 28. 6. 1996, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Kmetijska zadruga Hotiza-Polana, zadruga
z omejeno odgovornostjo, Lendava, Hotiza
151, vstop 28. 6. 1996, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Žilavec Mi-
ran, Murska Sobota, Zelena ulica 25, vstop
28. 6. 1996, vložek 330.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, Klemenčič Gizela,
Murska Sobota, Zelena ulica 11, vstop 28.
6. 1996, vložek 450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, Kerman Stanislav, Martjanci,
Andrejci 24, vstop 28. 6. 1996, vložek
390.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Črešnjovnjak Suzana, Murska Sobota, Sta-
ra ulica 10, vstop 28. 6. 1996, vložek
330.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žilavec Miran, Murska Sobota, Zele-
na ulica 25, razrešen in ponovno imenovan
28. 6. 1996. Pri prodaji kapitalskih naložb
in nepremičnin ter nakupu osnovnih sred-

stev nad 1 mio SIT po poprejšnjem sklepu
skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 1997: 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priiključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi, 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah, 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74933 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejeja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatiazcijo Ljubljana
št. LP 00769/01000-1996 z dne 4. 9.
1996.

Od dejavnosti pod šifro 74.14 Podjet-
niško in poslovno svetovanje, družba ne
opravlja dejavnosti arbitraž in posredovanja
med menagerji in delavci.

NOVA GORICA

Rg-191
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01606 z dne 16. 11. 1999
pri subjektu vpisa TRNOVKA-MELINC &
CO., Podjetje za turizem, gostinstvo in
trgovino, d.n.o., Kobarid, sedež: Gregor-
čičeva 33, 5222 Kobarid, pod vložno št.
1/02190/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5599431
Ustanovitelj: Melinc Amalija Terezija in

Melinc Danijel, izstopila 31. 10. 1999; Pin-
tarič Zlatko, Slatina, G.J. Draškovića 76,
vstopil 29. 8. 1997, vložil 8.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Melinc Amaliji Tereziji in Melinc Danielu, ki
sta bila razrešena 31. 10. 1999.

Rg-202
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01629 z dne 24. 11. 1999
pri subjektu vpisa DISKONT G OHOJAK &
CO., Trgovsko podjetje, d.n.o., Bovec,
sedež: Industrijska cona Bovec, 5230
Bovec, pod vložno št. 1/01164/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep sodišča
o začetku postopka stečaja, spremembo
firme, skrajšane firme in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5417309
Firma: DISKONT G OHOJAK & CO.,

Trgovsko podjetje, d.n.o., Bovec, v ste-
čaju

Skrajšana firma: DISKONT G Ohojak &
Co., d.n.o., Bovec, v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ohojak Gabrijela in namestnik di-
rektorice Ohojak Aleksander, razrešena
23. 11. 1999; stečajni upravitelj Taljat Du-
šan, Tolmin, Tumov drevored 1, imenovan
23. 11. 1999.

Sklep tega sodišča o začetku stečajne-
ga postopka opr. št. St 22/99 z dne
23. 11. 1999.

Rg-204
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01621 z dne 25. 11. 1999
pri subjektu vpisa TRNOVKA-MELINC &
CO., Podjetje za turizem, gostinstvo in
trgovino, d.n.o., Kobarid, sedež: Gregor-
čičeva 33, 5222 Kobarid, pod vložno št.
1/02190/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5599431
Firma: TRNOVKA-PINTARIČ & CO.,

Podjetje za turizem, gostinstvo in trgovi-
no, d.n.o., Kobarid

Skrajšana firma: TRNOVKA-PINTARIČ &
Co., d.n.o., Kobarid

Sedež: 5222 Kobarid, Sužid 34.

Rg-206
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/ 01615 z dne 25. 11.
1999 pri subjektu vpisa VIES, Podjetje za
ekonomsko svetovanje in posredovanje,
d.o.o., Vipava, sedež: Gradiška cesta 4,
5271 Vipava, pod vložno št. 1/02622/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5693390
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vidrih Katja in Vidrih To-

maž, oba iz Vipave, Gradiška cesta 4, vsto-
pila 12. 5. 1994, vložila po 1,250.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
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ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Oglaševa-
nje; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-1411
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01819 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1488449
Firma: PER, d.o.o., Perhavec, rezila,

proizvodnja, svetovanje, trgovina, Vi-
pava

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

govornostjo
Sedež: 5271 Vipava, Vojkova 18
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Perhavec Bogomir, Vipa-

va, Vojkova 18, in Perhavec Ivan, Nova Go-
rica, Ledine 32, vstopila 16. 12. 1999, vlo-
žila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Perhavec Bogomir, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Perhavec Ivan,
imenovana 16. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1999: 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 28621 Proizvodnja ročnega
orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5170 Druga
trgovina na debelo; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Rg-1445
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01794 z dne 22. 12. 1999
pri subjektu vpisa GT PODGORNIK, Inže-
niring, gradnje in trgovina, d.o.o., Ma-

lovše, sedež: Malovše 16, 5262 Črniče,
pod vložno št. 1/03096/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo skrajša-
ne firme s temile podatki:

Matična št.: 5763215
Skrajšana firma: GT PODGORNIK,

d.o.o.

Rg-1448
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00472 z dne 21. 12. 1999
pri subjektu vpisa ŠPEZA, Trgovina, d.o.o.,
Idrija, Vojskarska 4, sedež: Vojskarska
4, 5280 Idrija, pod vložno št. 1/02445/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5613108
Firma: ŠPEZA, Trgovina, d.o.o., Idrija
Skrajšana firma: ŠPEZA, d.o.o., Idrija
Sedež: 5280 Idrija, Kobalova 11
Dejavnost, vpisana 21. 12. 1999: 4521

Splošna gradbena dela; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z 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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 6024 Cestni
tovorni promet; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 85141 Samostojne zdravstvene de-
javnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki.

Rg-1449
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01647 z dne 21. 12. 1999
pri subjektu vpisa KOLEKTOR, d.o.o., Idri-
ja, sedež: Vojkova 10, 5280 Idrija, pod
vložno št. 1/00143/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izbris skrajšane firme,
spremembo imena družbenika in poslovnih
deležev, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5034558
Ustanovitelji: KIRKWOOD INDUSTRIES

GmbH, Herrenberg, Schiessmauer 9, vsto-
pil 29. 8. 1990, vložil 796,764,150 SIT,
FMR, Podjetje za financiranje, marketing in
razvoj, d.d., Idrija, Lapajnetova 9, vstopil
29. 8. 1990, vložil 364,483.448 SIT, in FI,
Finančni inženiring, d.o.o., Idrija, Lapajne-
tova 9, vstopil 14. 4. 1992, vložil
408,005.885 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1999: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Prekrivanje
kovin s kovino; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja;

28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 10. 1999.

Rg-1450
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01681 z dne 21. 12. 1999
pri subjektu vpisa GOPEK, Proizvodnja
strojev za živilsko industrijo, Nova Gori-
ca, d.d., sedež: Prvomajska 37, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03439/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo pri zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5883059
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zornik Gorazd, Nova Gorica, Cesta
25. junija 3, razrešen 13. 12. 1999 in po-
novno imenovan 14. 12. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-1451
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01685 z dne 21. 12. 1999
pri subjektu vpisa RE-MI, Proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Idrija, sedež: Gregoriči-
čeva 15, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/01525/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5465729
Firma: RE-MI, Proizvodnja, inženiring,

storitve, trgovina, d.o.o., Idrija
Dejavnost, vpisana 21. 12. 1999: 2522

Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 4531 Električne inštalacije; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5274 Druga popravila, d.n.; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7482 Pa-
kiranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85329 Druge socialne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Rg-1452
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01686 z dne 21. 12. 1999
pri subjektu vpisa FISTRADE, Finančne
storitve, inženiring in trgovina, d.o.o.,
Spodnja Idrija, sedež: Na vasi 18, 5281
Spodnja Idrija, pod vložno št.
1/01816/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5519730
Dejavnost, vpisana 21. 12. 1999: 2466

Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-1453
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01601 z dne 21. 12. 1999
pri subjektu vpisa DICOM, d.o.o., Za-
stopstvo, trgovina, Ajdovščina, sedež:
Pot v Žapuže 5, 5270 Ajdovščina, pod
vložno št. 1/01629/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, izstop družbenika in spremembo
poslovnega deleža, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo pooblastil zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5483611
Osnovni kapital: 3,011.000 SIT
Ustanovitelj: Dietz Franc, izstopil 27. 10.

1999; Dietz Borut, Ajdovščina, Pot v Žapu-
že 5, vstopil 25. 2. 1991, vložil 3,011.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Dietz Franc, razrešen 27. 10. 1999 kot
namestnik direktorja in imenovan za proku-
rista.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1999: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1513 Proizvodnja mesnih iz-
delkov, tudi iz perutninskega mesa; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 15810 Proizvodnja kruha, sve-
žega peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja
prepečenca in piškotov; proizvodnja trajne-
ga peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja te-
stenin; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Pro-
izvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2121 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske em-
balaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz

papirja in kartona; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina 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 kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na 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 elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v

nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, 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 toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejav-
nost kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55231 Dejavnost otroških leto-
višč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
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linijah; 60220 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 70110 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80101 Dejavnost vrt-
cev in predšolsko izobraževanje; 85311 De-
javnost domov za starejše; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 93030 Pogrebna dejav-
nost; 93040 Druge dejavnosti za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-1454
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01687 z dne 21. 12. 1999
pri subjektu vpisa MLINOTEST PEKARNA,
Ajdovščina, d.o.o., sedež: Tovarniška 14,
5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/02728/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5686083
Firma: PEKARNE MLINOTEST, d.o.o.
Dejavnost, izbrisana 21. 12. 1999:

15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1999:
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih.

Rg-1456
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01694 z dne 21. 12. 1999
pri subjektu vpisa VOGO LEASING, d.o.o.,
sedež: Žnidarčičeva 19, 5290 Šempe-
ter pri Gorici, pod vložno št. 1/01065/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5383641
Člani nadzornega sveta: Makorič Vladi-

mir, Budin Peter in Rajer Pave, so izstopili
15. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1999: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2222 Drugo tiskarstvo; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-1457
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01699 z dne 21. 12. 1999
pri subjektu vpisa RAMARK, Podjetje za

trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o., Ajdovšči-
na, sedež: Lokarjev drevored 5, 5270
Ajdovščina, pod vložno št. 1/02701/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5683203
Dejavnost, vpisana 21. 12. 1999: 4545

Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina 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
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7011 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;

7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-1458
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01665 z dne 21. 12. 1999
pri subjektu vpisa SOLKANSKA
INDUSTRIJA APNA, d.d., Nova Gorica,
sedež: Cesta IX. korpusa 106, 5250 Sol-
kan, pod vložno št. 1/00123/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predložitev za-
pisnika skupščine in spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033659
Člani nadzornega sveta: Blaznik Barbara

in Ambrožič Dušan, vstopila 1. 12. 1999,
ter Mikulin Mitja, ponovno vstopil 1. 12.
1999; Šinigoj Alojz in Pelicon Jožef, izsto-
pila 1. 12. 1999.

Rg-1459
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01673 z dne 21. 12. 1999
pri subjektu vpisa FA-GO, Proizvodnja, tr-
govina in svetovanje, d.o.o., sedež: Pod-
nanos 76, 5272 Podnanos, pod vložno
št. 1/01499/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in poslovnega deleža, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter prokurista s temile po-
datki:

Matična št.: 5803489
Osnovni kapital: 3,336.000 SIT
Ustanovitelj: Franca Albert, Podnanos,

Podnanos 76, vstopil 12. 1. 1991, vložil
3,336.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Franca Andreja, Podnanos, Podna-
nos 76, imenovana 3. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2852 Splošna mehanična
dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
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na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-1463
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01679 z dne 16. 12. 1999
pod št. vložka 1/03964/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1469495
Firma: REAGENTA, d.o.o. nepremič-

ninski posli, posredništvo in poslovne
storitve, Idrija, Lapajnetova 48

Skrajšana firma: REAGENTA, d.o.o.,
Idrija

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5280 Idrija, Lapajnetova 48
Osnovni kapital: 2,800.000 SIT
Ustanovitelji: Bulat Petar, Ljubljana, Pru-

le 23, vložil 294.000 SIT, Čampa Andrej,
Ljubljana, Verovškova ul. 42, vložil 126.000
SIT, Hostnik Marija, Ljubljana, Puhova ul. 3,
vložila 182.000 SIT, Kopač Martin, Ljublja-
na, Štefanova ul. 4, vložil 126.000 SIT, Le-
ban Zdravko, Ljubljana, Neubergerjeva ul.
2, vložil 686.000 SIT, Logar Danilo, Ljublja-
na, Clevelandska ul. 23, vložil 798.000 SIT,
Opara Ana, Trebnje, Dolenja nemška vas
37, vložila 56.000 SIT, Petrov Milan, Ljub-
ljana, Podvozna pot 17, vložil 56.000 SIT,
Kuclar-Zorc Frančišča, Notranje Gorice,
Podpeška c. 181, vložila 70.000 SIT, in
YDRIA SPORT, d.o.o., Idrija, Idrija, Lapaj-
netova 48, vložil 406.000 SIT – vstopili 24.
11. 1999, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Leban Zdravko, imenovan 24. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 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; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 6521 Finančni zakup (leasing);
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-1466
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01674 z dne 16. 12. 1999
pri subjektu vpisa VIPA INVEST NANOS,
Pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Nova Gorica, sedež: Kidričeva 7, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03739/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 1226428
Osnovni kapital: 3.309,690.000 SIT
Sprememba statuta z dne 7. 12. 1999.

Rg-1471
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01634 z dne 14. 12. 1999
pri subjektu vpisa NORDWOOD, Trgovina
in trgovinske storitve, d.o.o., Kobarid, se-
dež: Krilanova 10, 5222 Kobarid, pod
vložno št. 1/02305/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, dejavnosti in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5596564
Firma: INCE SALUS, Trgovina in trgo-

vinske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: INCE SALUS, d.o.o.
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,

Prekomorskih brigad 20
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Stefanutti Rolando, Udine, Via Bindo
Chiurlo N.8, imenovan 20. 10. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev; direktor Plaz-
zotta Nicola, razrešen 20. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1999: 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki.

Rg-1473
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01622 z dne 14. 12. 1999
pri subjektu vpisa METKA, Podjetje za tr-
govino, gostinstvo in turizem, d.o.o.,
Zadlog 74a, sedež: Zadlog 74a, 5274
Črni vrh, pod vložno št. 1/01610/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča izstop
družbenika in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5483506
Ustanoviteljica: Lampe Damjan, izstopil

25. 10. 1999; Lampe Ema, Črni vrh nad
Idrijo, Zadlog 74a, vstopila 15. 2. 1991,
vložila 1,829.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lampe Damjan, razrešen 25. 10.
1999; Lampe Ema, razrešena 25. 10. 1999
kot namestnica direktorja in imenovana za
direktorico, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 10. 1999.

Rg-1475
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01642 z dne 14. 12. 1999
pri subjektu vpisa AZTEKA, d.o.o., Podjet-
je za gostinstvo in trgovino, sedež: H.
Freyerja 5, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/03669/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5991846
Dejavnost, vpisana 14. 12. 1999: 5113

Posredništvo 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; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem.

Rg-1477
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01672 z dne 9. 12. 1999
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
LUCIJANA BRATKOVIČA-BRATUŠA, Ren-
če, sedež: Renče 24, 5292 Renče, pod
vložno št. 1/00093/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile podat-
ki:

Matična št.: 5089034
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Podbršček Jože, razrešen 30. 11. 1999;
ravnatelj Furlan Bogomir, Ajdovščina, Loka-
vec 3b, imenovan 26. 11. 1999, zastopa
šolo brez omejitev.

Rg-1479
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01624 z dne 9. 12. 1999
pri subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
VIPAVA, zadruga z omejeno odgovor-
nostjo, Vipava, sedež: Glavni trg 15,
5271 Vipava, pod vložno št. 1/01211/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5150051
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Polj-

šak Marjan, Ajdovščina, Šibeniška 21, raz-
rešen 11. 11. 1999 kot zastopnik in imeno-
van za direktorja, ki zastopa zadrugo brez
omejitev.

Rg-1481
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01663 z dne 7. 12. 1999
pri subjektu vpisa EKAMANT, brusni ma-
teriali, proizvodnja uvoz izvoz, d.o.o., se-
dež: Orehovlje 2, 5291 Miren, pod vlož-
no št. 1/03319/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo poslovnih dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5820952
Ustanovitelja: Uršič Aleksander, Miren,

Orehovlje 2, vstopil 8. 12. 1993, vložil
1,200.000 SIT, in MEDDOWLANDS LTD,
St Peter Port Guernsey, Sarnia House le
Truchot, vstopil 18. 7. 1996, vložil
10,800.000 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-1483
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01625 z dne 6. 12. 1999
pod št. vložka 1/03961/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 1469100
Firma: RAZVOJNA AGENCIJA ROD
Pravnoorg. oblika: zavod
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Sedež: 5270 Ajdovščina, Gregorčiče-
va 20

Osnovni kapital: 791.716 SIT
Ustanovitelji: Občina Ajdovščina, Aj-

dovščina, Cesta 5. maja 6a, vložila 491.716
SIT, Občina Komen, Komen, Komen 86,
vložila 100.000 SIT, Območna obrtna zbor-
nica Ajdovščina, Ajdovščina, Prešernov trg
2a, vložila 50.000 SIT, Društvo vipavskih
vinogradnikov in vinarjev, Vipava, Lože 53,
vložilo 50.000 SIT, Filozofska fakulteta, Od-
delek za andragogiko in pedagogiko, Ljub-
ljana, Aškerčeva 2, vložila 50.000 SIT, in
Turistično informacijski center Vipavske do-
line Ajdika, Ajdovščina, Lokarjev drevored
8b, vložil 50.000 SIT – vstopili 28. 10.
1999, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Suban Iris, Dobravlje, Dobravlje
10a, imenovana 28. 10. 1999, zastopa za-
vod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Oglaševanje; 74500 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9112 Dejavnost strokovnih združenj.

Rg-1484
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01649 z dne 2. 12. 1999
pri subjektu vpisa FININVEST, Opravljanje
svetovalnih in drugih poslov, d.o.o., No-
va Gorica, sedež: Kidričeva 11, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/01676/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5491835
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Benko Anton, razrešen 30. 11.
1999; direktor Arčon Artur, Šempeter pri
Gorici, Stjenkova 31, imenovan 1. 12.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-1486
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01602 z dne 1. 12. 1999
pri subjektu vpisa MACO – SL, Trgovina in
storitve, d.o.o., Šempeter pri Gorici, se-
dež: MMP Vrtojba, 5290 Šempeter pri
Gorici, pod vložno št. 1/02185/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in priimka zastopnice s temile po-
datki:

Matična št.: 5618495
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,

Mednarodni prehod št. 1

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Uk-
mar Lazić Jolanda, Nova Gorica, XXX. divi-
zije 15a, imenovana 19. 4. 1996, kot na-
mestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-1487
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01603 z dne 1. 12. 1999
pod št. vložka 1/02185/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5618495001
Firma: MACO – SL, Trgovina in stori-

tve, d.o.o., Šempeter pri Gorici, Enota
Kamnik

Skrajšana firma: MACO – SL, d.o.o.,
Šempeter pri Gorici, Enota Kamnik

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1240 Kamnik, Bakovnik 5č
Ustanovitelj: MACO – SL, Trgovina in

storitve, d.o.o., Šempeter pri Gorici, Šem-
peter pri Gorici, Mednarodni prehod št. 1,
vstopil 2. 11. 1999, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klede Franco, Savogna D’Isonso,
Slataper 10, imenovan 2. 11. 1999, zasto-
pa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1999: 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 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; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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;
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; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-

jalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6522 Drugo kreditno posredniš-
tvo; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440 Og-
laševanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-1489
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00167 z dne 1. 12. 1999
pod št. vložka 1/00362/02 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5301564002
Firma: INTER-ES, Izobraževanje in

svetovanje, d.o.o., Poslovna enota Izola
Skrajšana firma: INTER-ES, d.o.o., Po-

slovna enota Izola
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6310 Izola, Morova ulica 25b
Ustanovitelj: INTER-ES, Izobraževanje in

svetovanje, d.o.o., Kanal, Trg svobode 19,
vstopil 22. 3. 1999, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Požrl Marko, Izola, Razgled 5, ime-
novan 22. 3. 1999, zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1999: 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 15320 Proizvodnja sadnih in ze-
lenjavnih sokov; 15330 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 15930 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 15960 Proizvodnja
piva; 15970 Proizvodnja slada; 4020 Oskr-
ba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži;
40300 Oskrba s paro in toplo vodo; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 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; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
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sti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 71401 Izposojanje športne opreme;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 80210 Srednješolsko splo-
šno izobraževanje; 80220 Srednješolsko
poklicno in strokovno izobraževanje; 80301
Višješolsko izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85130 Zobozdravstve-
na dejavnost.

Rg-1490
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00166 z dne 1. 12. 1999
pod št. vložka 1/00362/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5301564001
Firma: INTER-ES, Izobraževanje in

svetovanje, d.o.o., POSLOVNA ENOTA
LJUBLJANA

Skrajšana firma: INTER-ES, d.o.o., Po-
slovna enota Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-

do 49
Ustanovitelj: INTER-ES, Izobraževanje in

svetovanje, d.o.o., Kanal, Trg svobode 19,
vstopil 22. 3. 1999, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stanič Edvard, Kanal, Trg svobode
19, imenovan 22. 3. 1999, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-

tovanje; 80210 Srednješolsko splošno izo-
braževanje; 80220 Srednješolsko poklicno
in strokovno izobraževanje; Srednješolsko
tehniško in poklicno izobraževanje; 80301
Višješolsko izobraževanje; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85130 Zobozdravstvena dejavnost.

Rg-1491
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00165 z dne 1. 12. 1999
pri subjektu vpisa INTER-ES, Izobraževa-
nje, svetovanje, trgovina, d.o.o., Kanal,
sedež: Trg svobode 19, 5213 Kanal, pod
vložno št. 1/00362/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme ter razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5301564
Firma: INTER-ES, Izobraževanje in

svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: INTER-ES, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 1. 12. 1999: 01120

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 15320 Proizvodnja sadnih in ze-
lenjavnih sokov; 15330 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 15930 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 15960 Proizvodnja
piva; 15970 Proizvodnja slada; 22110 Iz-
dajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22220 Dru-
go tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dode-
lava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži; 40300 Oskrba s paro in
toplo vodo; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehram-
benih obratov; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 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; 71401 Izposojanje
športne opreme; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in

oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 80210 Srednje-
šolsko splošno izobraževanje; 80220 Sred-
nješolsko poklicno in strokovno izobraževa-
nje; 80301 Višješolsko izobraževanje; 8041
Dejavnost vozniških šol; 80410 Dejavnost
vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 85130 Zobozdravstvena
dejavnost; 85324 Dejavnost varstveno de-
lovnih centrov; 92200 Radijska in televizij-
ska dejavnost; 92310 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92400 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92610 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-1494
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01697 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/03967/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z neomejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1488422
Firma: MS SEFIDANOSKI & CO., d.n.o.,

Podjetje za gradbeništvo, Idrija
Skrajšana firma: MS SEFIDANOSKI &

CO, d.n.o., Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Jurija Vege 21
Ustanovitelja: Sefidanoski Mintas in Sefi-

danoski Sezair, oba iz Struge, Labuništa,
vstopila 26. 11. 1999, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Sefidanoski Sezair, imenovan
26. 11. 1999, izvzet od zastopanja družbe.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
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dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev.

Rg-1495
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01692 z dne 16. 12. 1999
pri subjektu vpisa ROMB, Računalniški in-
ženiring, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Bo-
risa Kalina 54, 5250 Solkan, pod vložno
št. 1/03059/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5762863
Dejavnost, vpisana 16. 12. 1999: 5164

Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških 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; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-1497
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01594 z dne 15. 12. 1999
pri subjektu vpisa MLINOTEST, živilska in-
dustrija, d.d., sedež: Tovarniška ulica 14,
5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/00069/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo člana nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5132061
Član nadzornega sveta: Plešnar Vladi-

mir, izstopil 12. 6. 1999; Kenda Branko,
vstopil 7. 10. 1999.

Rg-1498
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01637 z dne 14. 12. 1999
pri subjektu vpisa AVTOCENTER IDRIJA,
Podjetje za trgovino in avtoservis, d.o.o.,
sedež: Gregorčičeva 10, 5280 Idrija, pod
vložno št. 1/02054/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile podat-
ki:

Matična št.: 5560217
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Platiše Marijan, Cerkno, Mostaniška
40, ki od 29. 11. 1999 zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-1499
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01635 z dne 14. 12. 1999
pri subjektu vpisa NAVMAR, Rekreacija,
šport, turizem, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/03662/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5987253
Osnovni kapital: 15,000.000 SIT
Ustanovitelji: Novak Darij, Nova Gorica,

Kidričeva 33, Bolko Radovan, Idrija, Arkova

16, in Filipič Vladimir, Nova Gorica, Grčna
10, vstopili 3. 12. 1996, vložili po
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Rg-1500
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01639 z dne 13. 12. 1999
pri subjektu vpisa ARBO, Trgovina in stori-
tve, d.o.o., Ajdovščina, sedež: Štrancar-
jeva 2, 5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/03065/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala, pro-
kurista ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5761085
Osnovni kapital: 7,106.000 SIT
Ustanovitelj: Arnol Bojan, Ajdovščina, Žu-

pančičeva 3, vstopil 23. 4. 1993, vložil
7,106.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Arnol Vanja, Ajdovščina, Županči-
čeva 3, imenovana 24. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena 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 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;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 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, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5211 Trgovina na
drobno v specializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina 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 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
6023 Drug kopenski potniški promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Ogla-
ševanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti K 74.12 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje, so izvzete revizijske dejav-
nosti.

Rg-2039
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01914 z dne 3. 1. 2000
pri subjektu vpisa DIJAŠKI DOM NOVA
GORICA, sedež: Streliška po 7, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/00023/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5050529
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

natelj Prinčič Elizej, razrešen 23. 12. 1999;
zastopnik Plesničar Dušan, Nova Gorica,
Kidričeva ulica 25a, imenovan 23. 12.
1999, kot v.d. ravnatelja zastopa dom brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 1. 2000: 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, in-
ternatov; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov; 55510 Dejavnost menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92610 Obratovanje športnih objek-
tov; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic.

Rg-2040
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01913 z dne 3. 1. 2000
pri subjektu vpisa SMA, Avtoprevozništvo,
lesne storitve na terenu in svetovanje,
d.o.o., sedež: Gradišče nad Prvačino 78,
5292 Renče, pod vložno št. 1/00397/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo po-
slovnih deležev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5304385
Osnovni kapital: 4,096.000 SIT
Ustanovitelji: Makovec Mauro, Renče,

Gradišče nad Prvačino 95, vložil 2,700.000
SIT, Makovec Vasja, Renče, Gradišče nad
Prvačino 78, vložil 896.000 SIT, in Kobal
Barbara, Renče, Gradišče nad Prvačino 95,
vložila 500.000 SIT – vstopili 25. 4. 1994,
odgovornost: ne odgovarjajo.
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Dejavnost izbrisana 3. 1. 2000: 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 6022
Storitve taksistov.

Dejavnost, vpisana 3. 1. 2000: 2872
Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 6022
Dejavnost taksistov.

Rg-2042
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01897 z dne 3. 1. 2000
pri subjektu vpisa MERCATOR-GORIŠKA,
Trgovina in storitve, d.d., sedež: Gregor-
čičeva 19, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/00705/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev prevzetih družb
HUBELJ, d.d., Ajdovščina, in GROSIST
GORICA, d.d., Šempeter pri Gorici, k prev-
zemni družbi s temile podatki:

Matična št.: 5001552
Pripojitev k družbi: 1. HUBELJ, trgovina,

d.d., Ajdovščina, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 22. 12. 1999 in 2. GROSIST
GORICA, Trgovina na debelo in drobno,
d.d., Šempeter pri Gorici, na podlagi pripo-
jitvene pogodbe z dne 24. 12. 1999.

Rg-2043
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01896 z dne 3. 1. 2000
pri subjektu vpisa ARIST, Trgovina, d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Prvomajska 48,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00494/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5323924
Osnovni kapital: 6,561.000 SIT
Ustanoviteljica: Miklavčič Sonja, Šempe-

ter pri Gorici, Cvetlična 7, vstopila 5. 12.
1989, vložila 6,561.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 1. 2000: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-2044
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01916 z dne 4. 1. 2000
pri subjektu vpisa LJEZI, Fasaderska in
krovska dela v gradbeništvu, d.o.o., se-
dež: Rutarjeva 4, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02618/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5662575
Firma: CIKAQI, Fasaderska in krovska

dela v gradbeništvu, d.o.o.
Skrajšana firma: CIKAQI, d.o.o.
Sedež: 5261 Šempas, Šmihel št. 46a.

Rg-2049
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01929 z dne 6. 1.
2000 pri subjektu vpisa INOX CENTER,
Proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež:
Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/03507/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5901545
Sedež: 5000 Nova Gorica, Partizan-

ska 55.

Rg-2050
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01695 z dne 6. 1. 2000
pri subjektu vpisa STELLA, Mednarodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Prvomajska 4, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/02688/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča vstop in izstop
družbenika, spremembo osnovnega kapita-
la in vložka, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5681804
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gril Suzana, izstopila 9. 12.

1999; Gril Vlado, Nova Gorica, Prvomajska
4, vstopil 9. 12. 1999, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gril Suzana, razrešena 9. 12.
1999; direktor Gril Vlado, imenovan 9. 12.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 2000: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
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; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.

Rg-2051
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01930 z dne 6. 1. 2000
pri subjektu vpisa M SERVIS, d.o.o., Pod-
jetje za posredovanje dela in zaposlitve,
Nova Gorica, Mladinski servis Ajdovšči-
na, sedež: Prešernova ulica 15, 5270
Ajdovščina, pod vložno št. 1/02159/01

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5576849002
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Djurdjevič Miodrag, razrešen 31. 8.
1999; direktor Vodopivec Miha, Nova Gori-
ca, Ivana Regenta 13, imenovan 1. 9. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-2052
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01932 z dne 6. 1. 2000
pri subjektu vpisa M SERVIS, d.o.o., Pod-
jetje za posredovanje dela in zaposlitve,
Nova Gorica, Študentski servis Nova Go-
rica, sedež: Kidričeva 9, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/02159/03 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5576849004
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Djurdjevič Miodrag, razrešen 31. 8.
1999; direktor Vodopivec Miha, Nova Gori-
ca, Ivana Regenta 13, imenovan 1. 9. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-2055
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01613 z dne 7. 1. 2000
pri subjektu vpisa POLITEHNIKA NOVA
GORICA, sedež: Kostanjeviška 16a,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/03539/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5920884
Dejavnost, vpisana 7. 1. 2000: 22110

Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-2056
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01928 z dne 7. 1. 2000
pri subjektu vpisa ARTTECH, Oblikovanje
in inženiring, Nova Gorica, d.o.o., sedež:
Cankarjeva 26, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00928/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev akta in kapita-
la z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in skrajšane firme, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo družbenika s temile po-
datki:

Matična št.: 5396786
Firma: ARTTECH, Oblikovanje in inže-

niring, d.o.o.
Skrajšana firma: ARTTECH, d.o.o.
Osnovni kapital. 3,600.000 SIT
Ustanovitelja: Srnovršnik Aleš, Nova Go-

rica, Cankarjeva 26, in Žnidaršič Andrej,
Nova Gorica, Cankarjeva 11, vstopila 27.
9. 1991, vložila po 1,800.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata; Kuhar Mojca, iz-
stopila 10. 10. 1994.

Dejavnost, vpisana 7. 1. 2000: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2215 Drugo založništvo; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
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za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 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; 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 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
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-

javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 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; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah se začetek
postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 804/99 z dne 9. 9.
1999, razveljavi.

Rg-2057
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 2000/00007 z dne 7. 1. 2000
pri subjektu vpisa PAMI, Proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Vipavska cesta 50, Rožna dolina,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/03314/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika in razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5821223
Ustanovitelja: Bogataj Harij, izstopil 17.

12. 1999, Komel Doris, Nova Gorica, Sonč-
na ulica 1, Pristava, vložila 500.000 SIT, in
Pavzin Janez, Šempeter pri Gorici, Ul. Fran-
ca Baliča 4, vložil 1,000.000 SIT – vstopila
7. 12. 1993, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Komel Doris, imenovana 7. 12.
1993, zastopa in predstavlja družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 1. 2000: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 2682 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-

skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7440 Oglaševanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-2058
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 2000/00008 z dne 7. 1. 2000
pri subjektu vpisa EUROSHOE, Uvoz-izvoz,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Vipavska ce-
sta 50, Rožna dolina, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/01876/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča izstop družbeni-
ka in razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5531314
Ustanovitelj: Pavzin Janez, Šempeter pri

Gorici, Ulica Franca Baliča 4, vstopil 23.
10. 1991, vložil 900.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bogataj Harij, izstopil 17. 12.
1999.

Dejavnost, vpisana 7. 1. 2000: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 3310 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
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usnjenih izdelkov; 7011 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7440
Oglaševanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-2060
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 2000/00016 z dne 10. 1.
2000 pri subjektu vpisa PODGORNIK, Av-
toprevozništvo, storitve in trgovina,
d.o.o., Tolmin, sedež: Pot na brajdo 6,
5220 Tolmin, pod vložno št. 1/01821/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5520550
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Podgornik Rajko, Tolmin,

Pod brajdo 6, vstopil 5. 7. 1991, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 1. 2000: 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 popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5151 Trgovina na debelo
s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 6022 Dejavnost taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.

Rg-2059
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 2000/00009 z dne 7. 1. 2000
pri subjektu vpisa EPI-PACK, Consulting,
oprema in materiali za pakiranje, d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Vipavska 68, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/01468/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5453631
Firma: EPI-PACK, Consulting, oprema

in materiali za pakiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: EPI-PACK, d.o.o.
Sedež: 5291 Miren, Miren 137b.

Rg-2061
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01910 z dne 10. 1.
2000 pri subjektu vpisa KOZOROG BIRO,
Družba za inženiring, projektiranje in
svetovanje, d.o.o., Tolmin, sedež: Petra
Skalarja 2, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/03611/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5947375
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kozorog Danilo, Tolmin, Na

hribih 17, vstopil 13. 5. 1996, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-2062
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 2000/00002 z dne 10. 1.
2000 pri subjektu vpisa PROART, Atelje
za projektiranje in inženiring, d.o.o., Aj-
dovščina, sedež: Tovarniška 2a, 5270
Ajdovščina, pod vložno št. 1/03126/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in skrajšane firme, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo poslovne-
ga deleža, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in prokurista s te-
mile podatki:

Matična št.: 5767199
Firma: ARHIKON, Atelje za projektira-

nje in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ARHIKON, d.o.o.
Osnovni kapital: 34,886.000 SIT
Ustanoviteljica: Gomilšček Curk Nada,

Ajdovščina, Na brajdi 18, vstopila 4. 6.
1993, vložila 34,886.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Curk Pavel, Ajdovščina, Na brajdi 18,
imenovan 23. 12. 1999.

Dejavnost, izbrisana 10. 1. 2000: 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;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 10. 1. 2000: 6022
Dejavnost taksistov; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7440 Oglaševanje.

Rg-2066
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01688 z dne 18. 1.
2000 pri subjektu vpisa KOMEL & CO.,
d.n.o., Trgovina z obutvijo ARS, Nova

Gorica, sedež: Bevkov trg 6, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/03329/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo firme,
skrajšane firme, kapitala, osnovnih vložkov,
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5821843
Firma: KOMEL & CO., Trgovina z obu-

tvijo ARS, d.o.o.
Skrajšana firma: KOMEL & CO., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Komel Doris, vstopila 24.

11. 1993, in Komel Fabjo, vstopil 12. 4.
1995, oba iz Nove Gorice, Sončna 1, vloži-
la po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ko-
mel Doris, razrešena 10. 12. 1999 kot druž-
benica in imenovana za direktorico, ki za-
stopa družbo brez omejitev, in Komel Fab-
jo, razrešen 10. 12. 1999 kot družbenik in
imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana 18. 1. 2000: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 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 kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na 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, 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.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
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na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7011 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7440 Oglaševanje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-2067
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01934 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/03971/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev za-
druge s temile podatki:

Matična št.: 1490915
Firma: STANOVANJSKA ZADRUGA

LUKMAN TOLMIN, z.o.o.
Skrajšana firma: SZ LUKMAN TOLMIN,

z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: 5220 Tolmin, Mestni trg 5
Osnovni kapital: 140.000 SIT
Ustanovitelji: Pagon Stanislav, Tolmin,

Trg maršala Tita 15, Pagon Erik, Tolmin,
Bazoviška 15, Lukman Ciril, Slap ob Idrijci,
Prapetno brdo 17b, Lukman Dragica, Slap
ob Idrijci, Prapetno brdo 17b, Rutar Marija,
Tolmin, Pregljev trg 4, in Leban Darja, Cerk-
no, Bukovo 52, ki so vložili po 10.000 SIT,
ter Lukman Mateja, Tolmin, Gregorčičeva
18a, ki je vložila 80.000 SIT – vstopili 22.
12. 1999, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lukman Mateja, imenovana 22.
12. 1999, zastopa zadrugo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 2000: 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 7011 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72300 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-2474
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01927 z dne 31. 1.
2000 pod št. vložka 1/03618/02 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5947626002
Firma: SMART & ESCARGO, Trgovina

in storitve, d.o.o., Enota: Prevozništvo
Vrtojba

Skrajšana firma: SMART & ESCARGO,
d.o.o. Prevozništvo Vrtojba

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,

Mednarodni prehod Vrtojba
Ustanovitelj: SMART & ESCARGO, Tr-

govina in transport, d.o.o., Šempeter pri
Gorici, C. prekomorskih brigad 62a, vstopil
29. 12. 1999, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Vetrih David, Črniče, Batuje 28f,

imenovan 29. 12. 1999, kot vodja enote
zastopa enoto brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 2000: 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; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 60212 Medkra-
jevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost po-
tovalnih 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; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7440 Oglaševanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-2476
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01689 z dne 20. 1.
2000 pri subjektu vpisa VIPA INVEST
SOČA, Pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., Nova Gorica, sedež: Kidričeva
7, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/03740/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 1226487
Osnovni kapital: 7.117,121.500 SIT
Sprememba statuta z dne 7. 12. 1999.

Rg-2480
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01933 z dne 20. 1.
2000 pri subjektu vpisa CASTRUM, Atelje
za projektiranje, inženiring in urbani-
zem, d.o.o., Ajdovščina, sedež: Ul. 5. ma-
ja 5, 5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/00523/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča povečanje osnovnega kapitala, iz-
stop družbenika, spremembo poslovnega
deleža, dejavnosti in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5311853
Osnovni kapital: 6,900.000 SIT
Ustanovitelj: Bratina Milivoj, Ajdovščina,

Gradišče 1a, vstopil 10. 12. 1989, vložil
6,900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Slamič Vladimir, izstopil 8. 7. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Bratina Sonja, Ajdovščina, Gradišče
1a, imenovana 24. 12. 1999.

Dejavnost, izbrisana 20. 1. 2000: 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 2000: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno 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 dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi 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; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 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; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 73102
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Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost de-
ponij, sežiganje in drugi načini odstranjeva-
nja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s po-
sebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in de-
lovanje čistilnih naprav; 90005 Druge de-
javnosti javne higiene.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 12. 1999.

Rg-2482
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 2000/00100 z dne 20. 1.
2000 pri subjektu vpisa MERCATOR-
GORIŠKA, Trgovina in storitve, d.d., se-
dež: Gregorčičeva 19, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/00705/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5001552
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ma-

kuc Silvan, Nova Gorica, Stara gora, št. 6,
razrešen 9. 1. 2000 kot direktor in imeno-
van 10. 1. 2000 za predsednika uprave, in
član uprave Valenčič Dragan, Šempeter pri
Gorici, Podmark 24, imenovan 1. 1. 2000.

Rg-2483
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 2000/00104 z dne 20. 1.
2000 pri subjektu vpisa ŠAMPIONKA, d.d.,
Družba za proizvodnjo pralnih in čistil-
nih sredstev ter prehrambenih proizvo-
dov, sedež: Bukovica 47a, 5292 Renče,
pod vložno št. 1/00192/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo člana
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5066549
Član nadzornega sveta: Birsa Egidij, iz-

stopil 28. 5. 1999; Cijan Edvard, vstopil
28. 5. 1999.

Rg-2485
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01925 z dne 21. 1.
2000 pri subjektu vpisa ESCARGO, Pre-
voz in storitve, Batuje, d.o.o., sedež: Ba-
tuje 28f, 5262 Črniče, pod vložno št.
1/02759/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in dele-
žev ter pripojitev k prevzemni družbi SMART
TRGOVINA, d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5689210
Ustanovitelj: Jazbec Peter, Vetrih Ivan in

Vetrih David, izstopili 29. 12. 1999; SMART
– TRGOVINA, Trgovina in storitve, d.o.o.,
Šempeter pri Gorici, Šempeter pri Gorici,
C. prekomorskih brigad 62a, vstopil 29.
12. 1999, vložil 3,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Vpis pripojitve k družbi SMART –
TRGOVINA, Trgovina in storitve, d.o.o.,
Šempeter pri Gorici, na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 29. 12. 1999.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-2486
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 2000/00010 z dne 21. 1.
2000 pri subjektu vpisa TURISTIČNA
AGENCIJA K.C.K., Kobarid, Caporetto,
Karfreit, d.o.o. Kobarid, Manfredova 12,
sedež: Manfredova 12, 5222 Kobarid,
pod vložno št. 1/02781/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5701805
Firma: KOBARIŠKI MUZEJ, d.o.o.
Sedež: 5222 Kobarid, Gregorčiče-

va 10.

Rg-2487
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01926 z dne 21. 1.
2000 pri subjektu vpisa SMART –
TRGOVINA, Trgovina in storitve, d.o.o.,
Šempeter pri Gorici, sedež: Cesta pre-
komorskih brigad 62a, 5290 Šempeter
pri Gorici, pod vložno št. 1/03618/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in skrajšane firme, vstop družbeni-
ka, povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo dejavnosti in družbene pogodbe ter
pripojitev družbe ESCARGO, d.o.o., s temi-
le podatki:

Matična št.: 5947626
Firma: SMART & ESCARGO, Trgovina

in transport, d.o.o.
Skrajšana firma: SMART & ESCARGO,

d.o.o.
Osnovni kapital: 53,000.000 SIT
Ustanovitelja: Vetrih Ivan, Nova Gorica,

Strma pot 8, Pristava, vstopil 5. 6. 1996,
vložil 42,400.000 SIT, in Vetrih David, Črni-
če, Batuje 28f, vstopil 29. 12. 1999, vložil
10,600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, izbrisana 24. 1. 2000: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
361 Proizvodnja pohištva; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.

Dejavnost, vpisana 24. 1. 2000: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 60212 Medkra-
jevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7440 Oglaševanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Pripojitev družbe ESCARGO, Prevoz in
storitve Batuje, d.o.o., na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 29. 12. 1999.

Rg-2488
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 2000/00214 z dne 24. 1.
2000 pri subjektu vpisa SMART –
TRGOVINA, Trgovina in storitve, d.o.o.,
Šempeter pri Gorici, ENOTA Postojna,
sedež: Novi trg 6, 6230 Postojna, pod
vložno št. 1/03618/01 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo imena po-
slovne enote s temile podatki:

Matična št.: 5947626001
Firma: SMART & ESCARGO, Trgovina

in transport, d.o.o., Šempeter pri Gorici,
ENOTA Postojna

Skrajšana firma: SMART & ESCARGO,
d.o.o., Enota Postojna.

Rg-2490
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01918 z dne 25. 1.
2000 pri subjektu vpisa M.POINT, Agenci-
ja za oblikovanje in promocijo, d.o.o.,
Miren, sedež: Miren 75, 5291 Miren, pod
vložno št. 1/02085/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izstop družbenika, spre-
membo poslovnega deleža, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5587964
Ustanovitelj: Mužič Artur, Miren, Miren

75, vstopil 22. 1. 1992, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Maraž Bo-
jan, izstopil 15. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 2000: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 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
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Razmnoževanje računalniških zapisov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6521 Finančni zakup (leasing); 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Ogla-
ševanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 12. 1999.

Rg-2493
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 2000/00101 z dne 27. 1.
2000 pri subjektu vpisa KMETIJSKO
VETERINARSKI ZAVOD, Nova Gorica,
p.o., sedež: Pri Hrastu 18, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/00052/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5051754
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Bric Vitomir, razrešen 31. 12. 1999;
direktorica Blažica Darinka, Šempeter pri
Gorici, Ul. Franca Baliča 32, imenovan 1.
1. 2000, zastopa zavod brez omejitev.

Rg-2494
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 2000/00059 z dne 31. 1.

2000 pod št. vložka 1/01400/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5444497001
Firma: DEMA, d.o.o., Trgovina, izvoz

in uvoz, proizvodnja, Nova Gorica, Po-
slovna enota Trzin

Skrajšana firma: DEMA d.o.o., Nova Go-
rica, Poslovna enota Trzin

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1236 Trzin, Kidričeva 9
Ustanoviteljica: DEMA, d.o.o., Trgovina,

izvoz in uvoz, proizvodnja, Nova Gorica, No-
va Gorica, Ulica IX. maja 13, vstopila 9. 12.
1999, odgovornost: vpisana kot ustanovite-
ljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Trtnik Peter, Dob pri Domžalah,
Žeje 31, imenovan 9. 12. 1999, kot po-
slovodja zastopa podružnico brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 2000: 34200
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje.

Rg-2495
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 1999/01922 z dne 31. 1.
2000 pri subjektu vpisa EUROIN, Družba
za trgovino in trgovinske storitve, d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Vinka Vodopivca 4,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/02274/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenikov in poslovnih dele-
žev, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5596548
Firma: EUROIN, Družba za trgovino in

trgovinske storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: EUROIN, d.o.o.
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska

c. 68
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Pahor Damijan, Pahor Mar-

ko, Colja Roberto in Valantig Tamara, izsto-
pili 27. 12. 1999; Tomsič Igor, Savogna
D’Isonzo, Via S. Slataper 5/c, vložil
1,995.000 SIT, in Martinuč Milan, Renče,
Bilje 123e, vložil 105.000 SIT – vstopila
27. 12. 1999, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pahor Marko in prokuristka Valantig
Tamara, razrešena 27. 12. 1999; direktor
Martinuč Milan, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, in prokurist Tomsič Igor, imenovana
27. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 2000: 2852
Splošna mehanična dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-2496
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 2000/00210 z dne 31.
1. 2000 pri subjektu vpisa AVRIGO, Druž-
ba za avtobusni promet in turizem,
d.d., Nova Gorica, sedež: Kidričeva 20,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00647/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnice s te-
mile podatki:

Matična št.: 5143373
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Filipič Ada, razrešena 18. 1.
2000; direktor Hrast Aleš, Dobrovo, Fojana
6, imenovan 18. 1. 2000, zastopa družbo
brez omejitev.
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O LASTNINSKI PRAVICI Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

PREDPISI O LASTNINSKI PRAVICI
zakoni o temeljnih lastninskopravnih razmerjih, o ugotavljanju
vzajemnosti, o kmetijskih in o stavbnih zemljiščih
Ukinitev družbene lastnine je povečala zanimanje za predpise, ki urejajo lastninsko pravico. V novi
knjigi v Zbirki predpisov smo povzeli vse ključne zakone na tem področju. Uvodoma objavljamo
ustavne določbe in zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih. V tem zakonu z ležečim tiskom
(kurzivo) opozarjamo na določbe, ki se v Sloveniji ne uporabljajo. Sledi zakon o ugotavljanju
vzajemnosti, ki ureja način in postopek ugotavljanja vzajemnosti, kar je pogoj za pridobitev
lastninske pravice tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji.

Zakona o kmetijskih in o stavbnih zemljiščih podrobno urejata promet s temi vrstami nepremičnin
in druge možnosti razpolaganja s temi zemljišči. Knjigo pa zaključujejo nekatera poglavja zakona o
nepravdnem postopku. Poleg splošnih določb so v tem delu postopkovne določbe za mejne
spore, delitev skupnega premoženja itd.

Cena 2160 SIT z DDV 10525
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